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புத்துரை�கள்:

இந்நூலா�னது என்ரைனத் தமிழ் ��ல் ஈர்க்கச்பொCய்ய  தமிழ்ப்��ல் பொக�டுத்த
;ரைறந்த ஐய� ஆண்டியப்�ன் அவர்களுக்குக் க�ணிக்ரைக.
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நன்றிகள்:

எல்லா�ம் வல்லா இரைறவனுக்கும், தமிழுக்கும் முதல் நன்றிகள்.  எழிலுரை� சிறப்��கவும்,
அட்ரைடப்�டம் வண்ண;ய;�கவும் அரை;த்துக் பொக�டுத்த  அருரை;த்தம்பி மீ.  கேவல்.
பி�Cன்ன�விற்கு சிறப்பு நன்றிகள் .  எனது கட்டுரை�கள் ஏற்கனகேவ பொவளிவந்த  தமிழ்
கம்ப்யூட்டர் �திப்�கத்த�ருக்கும் ,  வரைலாப்�திவுதந்த  கூகுள் நிறுவனத்திற்கும் ரைககூப்பிய
நன்றிகள்.  விரைலாயில்லா� தமிழ் பிடிஎஃப் (testing software) FreeTamilEbooks)  தரும் தளத்த�ருக்கும்
உள்ளத்துப்�ள்ளத்து நன்றிகள். இன்னும் இந்நூல் சிறப்புற கேந�டிய�ககேவ� , ;ரைறமுக;�ககேவ�
உதவிய அரைனத்து உள்ளங்களுக்கும் பொநஞ்C�ர்ந்த நன்றிகள். 

அன்புடன்,
உங்களவன், �ணிய�. பி�Cன்ன�. எம்.எஸ்.சி, எம்ஃபில்.,
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எழிலுரை�:
அரைனவருக்கும் வணக்கம்,

அன்புக்குரிய அண்ண� �ணிய�. பி�Cன்ன� அவர்கள் அரைனவரிடமும் நல்லா முரைறயில் 
�ழகு�வர் ;ற்றும் தூய நல்லுள்ளம் பொக�ண்டவர் என்�து அவருடன�ன தனிப்�ட்ட சிலா 
உரை�ய�டல்கள் மூலாமும் அவ�து பொCயல்��டுகள் மூலாமும் ந�ன் அறிந்தரைவய�கும். த�ய் 
பொ;�ழி என்ற வரைகயில் அண்ணனின் தமிழ் �ணி இயல்��னகேத. ஆன�ல், அந்த இயல்பு 
இந்ந�ட்களில் இவர் கே��ன்ற ஒருசிலாருக்கேக இருப்�து த�ன் வருத்தம். அவ்வரைகயில் 
அண்ணனின் �ணி க�லாத்தின் கேதரைவரைய பூர்த்தி பொCய்வத�க உள்ளது எண்ணி ;கிழ்கிகேறன்.

"புத்துரை�கள்" - இந்நூல் குறித்து சிலா வரிகள் :

கணினித் துரைறயில் அண்ணனுக்கு Cரைளக்க�த புலாரை;ப் பொ�ற்ற அண்ணனின் இளவல் 
அறிவு அண்ண�வின் கேநர்க�ணல் கணினி பொ;ன்பொ��ருள் துரைறயில் நல்நிரைலாயரைடய 
விரும்பும் ;�ணவர்களுக்கு நல்லா வழிக�ட்டலா�க அரை;யும் என்�தில் ஐயமில்ரைலா.

;ற்பொற�ரு கேநர்க�ணலா�க எழுத்த�ளர் வ�.;ணிகண்டன் ஐய�வினுரைடய எழுத்து �யணம் 
குறித்து அறியமுடிகிறது. இங்கு நூலா�சிரியர், எழுத்த�ளர் வ�.;ணிகண்டரைன சிறப்பித்து 
நற்றமிழ் �� ஒன்று எழுதியுள்ள�ர். 

எனக்கு,  தனிப்�ட்ட முரைறயில் அண்ணன் பி�Cன்ன�விடம் வியந்து, பிடித்தது அவ�து ;�பு
நரைடயிலா�ன நல்லா தமிழ் ��க்கள். குறிப்��க நி�ற்��, சீற்றப்�� (testing software) இரைவ, இந்நூலில் 
இடம்பொ�றவில்ரைலா) முதலிய �லா வரைககள் அருரை;ய�னது. கே;லும், இது அவரின் தமிழ் 
மீத�ன க�தரைலாயும் தனித்தமிழ் திறத்ரைதயும் க�ட்டுகிறது. 

"ஒரு பொCய்திரையச் பொC�ல்வதன�ல் ஒன்றுமில்ரைலா", "பொத�ல்ரைலா பொக�டுத்த நண்�ரும், 
பொத�ரைலாந்து கே��ன கடவுச்பொC�ல்லும்", "ந�ன் பொC�ல்லாட்டு;�? " முதலியன வ�Cகர்கள�கிய 
ந;து கடந்த க�லாத்ரைத நிரைனவூட்டுவத�க அரை;யும். 

"உவத்தல்" குறித்த ஆசிரியரின் �திவு மிகவும் அருரை;ய�னது. �லா கேவரைளகளில் ந�ம் 
பொC�ற்கரைள புரிந்து �யன்�டுத்துவதில்ரைலா என்�ரைத உணர்த்துவது.. இயற்ரைகயில் தீரை; 
என்கேற ஏதும் இல்ரைலா என்�து புலான�கிறது. அவ்வ�கேற, இயற்ரைகய�கத் கேத�ன்றிய 
பொ;�ழிகளிலும் தீய பொC�ல்பொலான்று ஏதுமிருக்க இயலா�து என்று ஆசிரியர் விளக்கியிருப்�து 
சிறப்பு. 
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"தமிழறிகேவ�ம்", "�ழபொ;�ழி" ஆகியரைவ தமிழ் பொC�ற்கள் எவ்வளவு பொ��ருள் பொ��திந்தது 
என்�ரைத உணர்த்தி, பொC�ற்கள் மீத�ன ந;து புரிதரைலா உயர்த்துகிறது. "���தி 
பு�ட்சிக்கவிஞன� இல்ரைலா ஆரிய நச்C�?" - ;�ற்றுப்��ர்ரைவய�க அரை;கிறது. 

அண்ணன் �ணிய�. பி�Cன்ன�வின் நூல், நுட்�ம் இல்லா�து முழுரை; பொ�ற�து என்�த�ல் "யம்
வழங்கி- (testing software) YUM Server)  ” குறித்த கட்டுரை� நல்லா கரைலாச்பொC�ற்களுடன் தனித்தமிழில் 
அரை;ந்துள்ளது சிறப்பு. 

"கணினிச்சிரிப்புகள்" கணினி துரைற C�ர்ந்து நம்ரை; சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் ரைவக்கிறது. 

பொ;�த்தத்தில் "புத்துரை�கள்" கட்டுரை�த் பொத�குப்��னது வ�சிப்கே��ருக்கு நல்விருந்து. 

இந்நூலின் வடிவரை;ப்பு �ணி பொCய்ய எனக்கு வ�ய்ப்�ளித்த �ணிய�. பி�Cன்ன� 
அண்ண�விற்கு நன்றிகள் �லா... 

இப்�டிக்கு, 
அன்புத்தம்பி, 

மீ. கேவல். பி�Cன்ன� இளநிரைலா இயற்பியல். 
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நூலுரை�:

இந்நூலா�னது, ந�ன் ஏற்கனகேவ எனது தமிழ் எக்க�ளம் வரைலாப்�திவில் ;ற்றும் தமிழ் 
கம்ப்யூட்டர் இதழில் எழுதிய கட்டுரை�கரைளத் பொத�குத்து பொCய்தத�கும். புத்துரை�கள்; 
கட்டுரை�கள் ;ட்டு;ல்லா�து, கேநர்க�ணல்கள், சிறுகரைத என்�ரைவ உள்ளடங்கிய ஒரு 
கதம்�;�க அரை;ந்துள்ளது. இரைவகரைளப் �ட்டு ந�ன் எழுதும் பொ��ழுது என் �ட்டறிவு 
சுகப்�ட்டரை; கே��ல் உங்கள் �ட்டறிவும் சுகப்�டும் என்கேற எண்ணி கதம்�த்தில் இந்தப் 
�தின�ன்கு பூக்கரைளக் கேக�ர்க்கிகேறன். கதம்�த்தில் பூக்கள் ஒவ்பொவ�ன்றும் ஒவ்பொவ�ரு 
வரைகய�தலா�ல், ஒவ்பொவ�ன்றிற்கும் ஒரு முன்னுரை� தந்திருக்கிகேறன். அது நீங்கள் 
�டிக்குங்க�ல் எளிரை;ய�கப் புரிய உறுதுரைண பொCய்யும் என்பொறண்ணிப் �ரைடக்கிகேறன்.

- �ணிய�. பி�Cன்ன�. எம்.எஸ்.சி., எம்.ஃபில்.,
பொ�ங்களூரு.
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1) அறிவுக்குக் கேகள்விகள் ஏழு-கேநர்க�ணல்

முன்னுரை�

அன்புத்தம்பி அறிவுடன் ஓர் சிறப்பு கேநர்க�ணல். எனது வரைலாப்�திவிலும், தமிழ் கம்ப்யூட்டர் 
இதழிலும் பொவளிவந்த கேநர்க�ணல். கேநர்க�ணலில் அவர் பொC�ல்லிய ஒவ்பொவ�ரு விரைடயும் 
சிறப்��னரைவ. அரைவ ;�ணவர்களுக்கு உதவும் என்ற கேந�க்கில் இங்கேக முதலில் 
பொத�குத்துள்கேளன்.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

��.அறிவு ஆகே��க்கிய இ��கே�ஷ்

அறிவு - பொ�யருக்கேகற்� சிறந்த அறிவ�ளி. அண்ரை;யில் பொ;ன்பொ��ருள் கேC�தரைனக்  குழுத்த
ரைலாவ��க (testing software) software test lead)) ஆகி இருக்கும் இவருடன் ஒரு கேநர்க�ணல்.

இவரை�ப் �ற்றிய ஓர் எளிய  அறிமுகம். திருச்சி புனித வளன�ர் கல்லூரியில் இளங்கரைலா  
கணினி அறிவியல் �டித்து, பிலா�னி பிட்ஸில் முதுகரைலா �டித்துத் கேதறியவர்.
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 இவர்,தமிழ் கம்ப்யூட்டர் இதழ் வ�Cகர்களுக்க�க அவ்வப்கே��து கணினிக்கரைதகரைளயும், 
பொத�ழிற்நுட்�ச் பொCய்திகரைளயும் எழுதிவரும் ��.நி.ஆ.பி�Cன்ன�வின் இளவல்.

முதலா�வது கேகள்வி: நீங்கள் தமிழ்வழிக் கல்வி கற்றவ��யிற்கேற, எப்�டி பொ;ன்பொ��ருள் நிறுவன 
கேநர்க�ணரைலா எதிர்பொக�ண்டீர்கள்?

“நல்லாது. பொ��துவ�ன ;�ணவர்கரைளப் கே��ல் ந�னும் �ன்னிபொ�ண்ட�ம் வகுப்பு வரை�  
தமிழிகேலாகேய கல்வி கற்கேறன். இளநிரைலாப் ��டம் �டிக்கும் பொ��ழுது சிலா Cவ�ல்கரைளச்  
Cந்திக்க கேநர்ந்தது. இருப்பினும் என்னுடன் �டித்த கேவறு ;�நிலா ;�ணவர்ககேள�டு  
தப்புத்தப்��க  ஆங்கிலாம்  கே�சிகேய  கற்றுக்பொக�ண்கேடன்.  இரைதச்  பொC�ல்வதில்  எனக்கு  
எவ்வித தயக்கமும் இல்ரைலா. கேநர்க�ணலின் கே��து எனது கணினி அறிவிரைனயும் 
(testing software) computer knowled)ge), அலாCல் திறரை;கரைளயுகே; (testing software) analytical skills) நிறுவனத்தினர் 
கேC�தித்தனர். ஆக கேநர்க�ணல் எளிரை;ய�ககேவ அரை;ந்தது. தன்னம்பிக்ரைககேய�டு 
பொCயல்�ட்ட�ல் தமிழ்வழிக்கல்வி கற்றவர்களும் பொவற்றியரைடயலா�ம். முன்ன�ள் 
குடிய�த்தரைலாவர் அப்துல் கலா�ம் அவர்களும் கூட தமிழ்வழிக் கல்வி கற்றவர்த�ன்.” 

கேகள்வி 2: பொத�ழில் ;ரைறபொCயல் என்று பொC�ல்லாக்கூடிய Job Secret �ற்றிச் பொC�ல்லுங்கள்.

“பொ��துவ�க எந்த ஒரு நிறுவனத்திலும் C;நிரைலா கேவரைலா அரை;வு (testing software) balanced) work) 
இருக்க�து. அதுவும் இந்திய�வில் அது இருக்ககேவ இருக்க�து. எனகேவ சிலா ந�ட்கள் கேவரைலா 
அதிக;�கவும், சிலா கேந�ங்களில் கேவரைலாகேய இல்லா�;லும் இருக்கும். �ன்ன�ட்டு கணினி 
நிறுவனங்கள், கடின உரைழப்ரை� (testing software) hard)work) விட புதுரை; உரைழப்பிரைனகேய (testing software) smart work)
விரும்பி ஏற்றுக் பொக�ள்கின்றன. நீங்கள் எப்கே��தும் புதுரை;ய�க  (testing software) ஸ்;�ர்ட்ட�க) இருக்க 
கேவண்டும். குழு உறுப்பினர்கள் (testing software) team members) உங்கரைள ;தித்து ஏற்றுக்பொக�ள்ள 
கேவண்டும். இவற்றில் ஒன்று குரைறந்த�லும் நீங்கள் கேவரைலாரைய இழக்க கேநரிடும். எனக்குத் 
பொதரிந்த வரைகயில் இதுத�ன் பொத�ழில் ;ரைறபொCயல்.” 
“கே;லும் நிறுவனங்களில் பொத�டர்��டல் திறன் (testing software) proper commuincation) மிகவும் 
இன்றியரை;ய�தது.உங்களுக்கு ஒன்று பொதரியவில்ரைலா என்ற�ல் பொதரியவில்ரைலா என்று பொC�ல்லி
விட கேவண்டும். "பொதரியும், பொதரியும்  என்று பொC�ல்லிக் பொக�ண்டு ஒன்றும் பொCய்ய�;ல் ” என்று சொல்லிக் கொண்டு ஒன்றும் செய்யாமல் 
இருக்கக் கூட�து. பொக�டுத்த கேவரைலாரைய குறிப்பிட்ட ந�ளுக்குள் (testing software) target 
d)ate) பொCய்து பொக�டுக்க கேவண்டும். Escalation என்று பொC�ல்லாக்கூடிய கே;ல்முரைறயீடுகரைள 
கூடு;�ன வரை�யில் தவிர்க்க கேவண்டும்.” 
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கேகள்வி 3: நீங்கள் அயல் ந�டு பொCன்று வந்துள்ளீர்ககேள அரைதப்�ற்றி பொC�ல்லுங்கள். நம் 
ந�டு வல்லா�சு ஆகும் வ�ய்ப்புள்ளத�?

“ந�ன் கனட� ந�ட்டிற்கு ;ட்டுகே; பொCன்றுள்கேளன். அங்கேக ;க்கள் பொத�ரைக குரைறவு. 
��ப்�ளவு அதிகம். அவர்கள் வ�ழ்க்ரைகரைய வ�ழ்கிற�ர்கள். ந�கே;� வ�ழ முயற்சி பொCய்து 
பொக�ண்டிருக்கிகேற�ம்.” 
“பொத�ழில் முரைறயிலும், நுட்�ங்கரைள அறிந்து பொக�ண்டு பொCயல்�டுத்துவதிலும் நம்;வர்கள் 
Cரைளத்தவர்கள் அல்லார். அங்கு வரும் நுட்�ம் விரை�விகேலாகேய இங்கும் வந்து விடுகிறது. 
அப்�டி இருப்பினும் ந�ம் ந�ணயத்தின் ;று�க்கமும் ��ர்க்க கேவண்டும் என்கேற 
நிரைனக்கிகேறன்.” 
“ந�ன் எதிர்;ரைறய�கப் கே�சுகிகேறன் என நிரைனக்க கேவண்ட�ம். அவர்கள் நம்ரை;விட ந�ன்கு 
அல்லாது ஐந்து ஆண்டுகள் கூடுதலா�க இருக்கிற�ர்கள். ஒருவரின் அகரைவரைய ;ற்றவர் 
எப்�டிச் பொCன்று பிடிக்க முடிய�கேத� அது கே��லா அவர்கரைளப் பிடிப்�து என்�து 
முயற்பொக�ம்கே�.” 
“அங்கேக எல்லா�கே; திட்டப்�டி நடக்கிறது. கே��க்குவ�த்து, வங்கிக் கணக்குத் பொத�டங்குதல், 
கே�ருந்தில் வரிரைCயில் நின்று ஏறுதல். இங்கேக எல்லா�கே; திட்டத்திரைன மீறி நடக்கிறது. 
அங்கு திட்டத்ரைத மீறின�ல் திட்டுக் கிரைடக்கும். இங்கு திட்டத்ரைத மீற�விட்ட�ல் திட்டுக் 
கிரைடக்கும்.” 
“நம் ந�ட்டில் ஒவ்பொவ�ரு ஆண்டும் 32 முதல் 35 இலாட்Cம் கேக�டிகள் கறுப்புப் �ண;�க 
;�றிக் பொக�ண்டிருப்�த�க புள்ளியியல்  பொதரிவிக்கிறது. அங்கு அவ்வ�று இல்லா�தத�ல் 
�ணத்திற்கு ;திப்பு இருக்கிறது.” 
“அவர்கள் திட்டத்தில் ஏத�வது ஒன்ரைறக் கரைடப்பிடித்த�ல் நம்ந�டு வல்லா�C�கும் என்�து 
திண்ணம். எடுத்துக்க�ட்டிற்கு அரைனவரும் கே�ருந்தில் வரிரைCயில் நின்று ஏற கேவண்டும். இது 
C�த்தியபொ;னில் வல்லா�சும் C�த்தியகே;.” 

கேகள்வி  4: புதியத�ய் குழுத்தரைலாவர் ஆகியுள்ளீர்கள். �ணி எப்�டியுள்ளது?

“இது ஆறு ஆண்டுகள் ந�ன் உரைழத்த உரைழப்பிற்குக் கிரைடத்த �ரிசுப்�ணி. குழுவில் 
உறுப்பின��க இருந்த கே��து ;ற்றவர்கள் பொC�ல்வரைதக் கேகட்டுச் பொCயற்�ட கேவண்டும். நல்லா 
குழு உறுப்பின��க இருந்த�ல் குழுத்தரைலாவ��க ஆவது எளிது.” 
“ந�ம் பொC�ல்வரைதக் கேகட்�தற்கும், அதன்�டி பொCயற்�டுவதற்கும் ந;க்கும் கீகேழ ஆட்கள் 
இருக்கிற�ர்கள் என எண்ணும் கே��து ;கிழ்ச்சியும், குழுவில் நடக்கும் பொCயற்��டுகரைளக் 
கண்க�ணிக்கும் கே��து பொ��றுப்புணர்வும், கலாந்துரை�ய�டல்களில் (testing software) meetings, d)iscussions 
etc) ஈடு�டும் கே��து ஆளுரை;ப் �ண்பும் அதிகரிக்கிறது.” 
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கேகள்வி 5: ஊதியம் அதிகம் கிரைடப்�தற்க�க அடிக்கடி நிறுவனத்ரைத ;�ற்றும் ஆட்கரைளப் 
�ற்றி என்ன நிரைனக்கிறீர்கள்?

“அடிக்கடி நிறுவனம் ;�றுவது அவ்வளவ�க Cரியல்லா. இது என் �ட்டறிவில் ந�ன் 
கற்றுக்பொக�ண்டது. ஒரு நிறுவனத்தில் நம்ரை; உறுதிப் �டுத்தகேவ ஆறு முதல் எட்டு ;�தங்கள்
பிடிக்கும். அப்�டியிருக்க பொவவ்கேவறு நிறுவனங்கரைள ;�ற்றிக் கேக�ண்கேட இருப்�து 
நல்லாதன்று. ஒரு நிறுவனத்தில் குரைறந்த �ட்Cம் இ�ண்டு முதல் மூன்று ஆண்டுகள் 
�ணிபுரிவது அறிவுறுத்தப்�டுகிறது. கே;லும் த�ங்கள் �ணிபுரியும் நிறுவனத்ரைத ;னதில் ஒரு 
உறவு கே��ல் புரிந்து பொக�ள்வது நலாம் �யக்கும்.”  என்கேற ந�ன் நிரைனக்கிகேறன்.
“ந�ன் விப்கே�� (testing software) Wipro) அக்பொCன்Cர் (testing software) Accenture) 
நிறுவனங்களில் �ணிய�ற்றி இருக்கிகேறன். உள;�றச் பொC�ல்கிகேறன். விப்கே�� எனது த�ய் 
ந�டு. அக்பொCன்Cர் எனது சின்னம்;�.” 

கேகள்வி 6: கேC�தரைனக்கு (testing software) testing software) எந்த பொ;ன்பொ��ருட்கரைளப் �யன்�டுத்தலா�ம்?

“பொ��துவ�கக் கல்வி நிரைலாயங்களில் (testing software) Ed)ucation Institutions) winrunner, load)runner 
�ற்றிச் பொC�ல்லிக் பொக�டுப்��ர்கள். அவற்ரைறத் திறம்�டக் கற்றுக் பொக�ண்டு, அவ்வப்கே��து 
வரும் புதிய கேC�தரைன பொCய்யக்கூடிய பொ;ன்பொ��ருட்கள் �ற்றியும் பொதரிந்து பொக�ள்வது 
கேதரைவய�கும். அரைனத்து பொ;ன்பொ��ருட்கள் குறித்துத் பொதரியவில்ரைலாய�ன�லும் குறிப்பிட்ட 
சிலாவற்ரைற ஆழம் வரை� பொCன்று கற்�கேத சிறந்தத�கும்.” 

கேகள்வி  7: புதித�ய் வரு�வர்களுக்கு நீங்கள் கூற விரும்புவது என்ன?

“கூற விரும்புவது என்ற�ல் அறிவுரை� அல்லா; எனது கருத்து என்கேற எடுத்துக் பொக�ள்ளலா�ம். 
�ணிகேந�த்தில் �ணிரையயும், ஓய்வு கேந�த்தில் ஓய்ரைவயும் பொCய்யுங்கள். உங்கள�ல் முடிந்த 
பொத�ழிற்நுட்�  உதவியிரைன உங்கள் குழு உறுப்பினர்களுக்குச் பொCய்யுங்கள். அது உங்கள் கே;
லா�ன ;திப்பிரைன அவர்களுக்குள் அதிகரிக்கும். எந்த வரைக பொவற்றிய�ன�லும் ந�ன் 
பொCய்கேதன் என்று பொC�ல்லா�;ல், எனது குழு பொCய்தது என்று பொC�ல்லிப் �ழகுங்கள். அது 
உங்கரைள உய�த்தில் பொக�ண்டு கே��ய் உட்க�� ரைவக்கும்.  ” 
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2) ஒரு பொCய்தியிரைனச் பொC�ல்வதன�ல் ஒன்றுமில்ரைலா - கணினிப் 
�ட்டறிவு 

முன்னுரை�

இக்கட்டுரை�யும் தமிழ் கம்ப்யூட்டர் இதழில் சிலா ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பொவளிவந்தது.  
அப்பொ��ழுபொதல்லா�ல் ஒரு கணினி நுட்�த்ரைத ;ற்றவருக்கு ய�ரும் பொC�ல்லித் த� ;�ட்ட�ர்கள்.
இப்பொ��ழுதும் அப்�டித்த�ன். அதன�ல்த�ன் ந�ம் அரைனவரும் கேதடுபொ��றி கேதடி ஓடுகிகேற�ம்.
ஆன�ல் நுட்�;�னது அரைதவிட விரை�வ�ய் க�லாத்ரைத விட்டு ஓடி விடுகிறது; அடுத்த 
நுட்�ம் வந்து விடுகிறது. ஆதலா�ல், ஒரு பொCய்திரைய ;ற்றவருக்குச் பொC�ல்லித் தருவதில் ஏதும்
தவறில்ரைலா என்ற கருத்தில் வந்த ஒரு புத்துரை�.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

பொ��துவ�க ஒரு பொத�ழிற்நுட்�ச் பொCய்தியிரைனச்  பொC�ல்வதற்கு சிலார் அச்சுறுகின்றனர். 
இது இந்ந�ட்களில் ;ட்டு;ல்லா, பொத�ன்று பொத�ட்கேட இருந்துவருகிறது. அதற்குக் க��ணம் 
எங்கேக ந�ம் பொC�ல்லிவிட்ட�ல் அடுத்தவர் முன்கேனறி விடுவ�கே�� என்ற எண்ணம் த�ன். இது
மிகவும் �ழரை;ய�ன எண்ணம். பொத�ழிற்நுட்�த்துரைற மிகவும் விரை�வ�க முன்கேனறி வரும் 
இந்ந�ட்களில் இத்தரைகய ;னப்கே��க்குத் கேதரைவயில்ரைலா.
எனக்கு கேநர்ந்த �டுதல்க ள் (testing software) அனு�வம்) மூலாம் இதரைனக் கூற விரைழகிகேறன்.
Start பொ��த்த�ன் �ட்ட  ��டு:

Cரிய�க �திபொன�ரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு (testing software) 2001) ந�ன் முதுகரைலா கணினி 
அறிவியல் �டித்துக் பொக�ண்டிருந்கேதன். அப்கே��து எனது வகுப்புத் கேத�ழன், Start �ட்டனின் 
பொ�யரை� Hello என்று ;�ற்றி ரைவத்திருந்த�ன். அரைத ஒரு பொ�ருரை;ய�க அரைனவரிடமும் 
கூறிக்பொக�ண்டிருந்த�ன். ஆன�ல் அரைத ;�ற்றும் வழி முரைறயிரைனக் கூறவில்ரைலா. அரைத 
அவகேன கண்டறிந்தது கே��ல் பொ��த்திப்பொ��த்தி ரைவத்திருந்த�ன்.
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அந்த வழிமுரைறயிரைன கேவறு சிலா நண்�ர்கள் மூலாம் ந�ன் ஒரு ;�தத்திற்குள்ள�கத் 
பொதரிந்து பொக�ண்கேடன். அப்பொ��ழுபொதல்லா�ம் start �ட்டரைன ;�ற்றுவதற்கு பொ;ன்பொ��ருட்கள் 
இல்ரைலா. Ed)it கட்டரைள மூலாகே; explorer.exe கேக�ப்பிரைன பொ£க்ஸா� பொடசி;ல் எடிட் 
பொCய்து ;�ற்ற கேவண்டும். ந�ன் அவரைன விட ஒரு �டி கே;கேலா கே��ய் Prasanna’sStuff (testing software) 15
எழுத்துக்கள்) பொக�ண்டு Start �ட்டரைன வடிவரை;த்திருந்கேதன். அப்பொ��ழுது அது அவ்வளவு
பொ�ரிய பொCய்தி. அதன் பிறகு தமிழ் கம்ப்யூட்டர் இதழில் Start �ட்டரைன ;�ற்றும் முரைற 
பொவளிய�னது. பிறகு சிலா ஆண்டுகளிகேலாகேய விசுவல் கே�சிக் பொக�ண்டு Start �ட்டரைன எங்கு
கேவண்டு;�ன�லும் ரைவத்துக்பொக�ள்ளும் நி�ல் கிரைடத்தது.

அதன் பிறகு ஏன் Start �ட்டரைன ;�ற்ற கேவண்டும், அது அப்�டிகேய இருந்து 
விட்டுப் கே��கிறது என்று Start �ட்டரைன �லாமுரைற ;�ற்றியவர்கள் பொதரிவித்த�ர்கள். 
விண்கேட�ஸ் 7 ல் Start �ட்டனுக்கு ;�ற்ற�க ஐக்க�ன் ;ட்டுகே; இருக்கிறது. விண்கேட�ஸ் 8 
பீட்ட� �திப்பில் Start �ட்டகேன இல்ரைலா. இன்று யூடியுபில் Start பொ��த்த�ரைன ;�ற்றுவது 
எப்�டி என்ற க�பொண�ளி மூலாம் எளிதில் கற்று Start பொ��த்த�ரைன ;�ற்றலா�ம். 
அப்�டியிருந்தும், இன்று ய�ரும் �ட்டரைன ;�ற்ற விரும்புவதில்ரைலா.

�திபொன�ரு ஆண்டுகளுக்கு முன் என் வகுப்புத் கேத�ழன் பொCய்தரைத நிரைனத்த�ல், 
இகே��து எனக்கு நரைகப்புத்த�ன் வருகிறது.

குப்ரை�த் பொத�ட்டி (testing software) ரீரைCக்கிள் பின்) �ட்ட  ��டு:

அகேத வகுப்புத் கேத�ழன் சிலா ந�ட்கள் கழித்து எப்�டி குப்ரை�த் பொத�ட்டியின் (testing software) Recyle 
Bin) பொ�யரை� ;�ற்றுவது என்று கூறின�ன். அது Start பொ��த்த�ரைன ;�ற்றுவரைத விட 
எளியதுத�ன். Reged)it பொCய்து ;�ற்ற கேவண்டும். ;�ற்றம் பொCய்யும் பொ��ழுது கேவறு ஏகேதனும் 
தவற�க நிகழ்ந்த�ல் reged)it ஐ இழக்க கேநரிடும். ஆக மிகவும் கண்ணுங்கருத்து;�கச் 
பொCயல்�ட கேவண்டும். சிலா ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அதற்கும் மூன்ற�ம் நிரைலா பொ;ன்பொ��ருள் 
(testing software) Third)-Party tool) இலாவC;�க இரைணயத்தில் கிரைடத்தத�க நிரைனவு.

விண்கேட�ஸ் ஏழில் வலாது பொC�டுக்கில் எளிரை;ய�க குப்ரை�த் பொத�ட்டியின் (testing software) Recyle 
Bin) பொ�யரை� ;�ற்றுவது பொக�டுக்கப்�ட்டிருக்கிறது. இப்பொ��து ய�ருகே; குப்ரை�த் பொத�ட்டியின் 
பொ�யரிரைன ;�ற்ற விரும்புவதில்ரைலா. அது அப்�டிகேய இருக்கட்டும் என்று விட்டு 
விடுகிற�ர்கள்.
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HTML (testing software) Hyper Text Markup Language):

முன்பு இந்த நி�ல் பொ;�ழிக்கும் �லா கேடகுகரைள (testing software) Tag) ;னப்��டம் பொCய்து 
ரைவத்திருக்க கேவண்டும். ஒரு சிறிய இரைணயப்�க்கம் தய�ரிக்க ;ணிக்கணக்கில் HTML நி�ல்
எழுத கேவண்டும்.  இதரைனயும் எனது வகுப்புத் கேத�ழன் எனக்குச் பொC�ல்லிக்பொக�டுக்க 
;றுத்த�ன். பிறகு விரை�வ�கக் ந�ன் பிற வகுப்புத் கேத�ழர்களின் உதவிகேய�டு இ�ண்கேட 
ந�ட்களில் HTML நி�ல் பொ;�ழியிரைனக் கற்றுக் பொக�ண்கேடன். அதன் பிறகு, Microsoft 
Frontpage ed)itor மூலாம் த�ன�ககேவ நி�ல் பொCய்யும் முரைறயிரைனயும் (testing software) automatic html 
page creation) கற்றுக் பொக�ண்கேடன். இன்று HTML நி�ல் பொ;�ழி ஆற�ம் வகுப்பு 
;�ணவர்களுக்குப் ��ட;�க �லா பொ;ட்ரிக்குகேலாCன் �ள்ளிகளில் இருக்கிறது. இரைணயம் மிக 
விரை�வ�க இயங்கும் வரைகயில், HTML5.0, AJAX நுட்�ங்கள் �யன்�டுத்தப் �ட்டு 
வருகின்றன.

இந்தப் �ட்டறிவின் மூலாம் அறியப்�டுவது, ஒரு பொத�ழிற்நுட்�ச் பொCய்தியிரைனச் 
பொC�ல்வதன�ல் ஒன்றுமில்ரைலா. ஏபொனனில் நுட்�ம் விரை�வ�க வளர்ந்து வருகிறது. ஒன்ரைறச் 
பொC�ல்லா�;கேலா ரைவத்திருப்�தன�ல் ந�கே;�, அல்லாது  ந;து கண்டுபிடிப்கே�� த�ன் 
க�லா�வதிய�கி (testing software) out-d)ated)) விடும்.

எது எப்�டியிருப்பினும், எனக்குச் பொC�ல்லித்த� ;றுத்ததன�ல் ந�கேன முயற்சி பொCய்து 
நுட்�ங்கரைளத் பொதரிந்து பொக�ண்டதற்கு எனது நண்�னுக்கு நன்றி கூறகேவ விரும்புகிகேறன். 
அவன் இப்பொ��ழுது ஃபின்லா�ந்தில் வசித்து வருகிற�ன். அக்பொCன்ஷரில் (testing software) Accenture) 
�ணிபுரிகிற�ன்.
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3) பொத�ல்ரைலா பொக�டுத்த நண்�ரும், பொத�ரைலாந்து கே��ன கடவுச்பொC�ல்லும்

முன்னுரை�

கடவுச்பொC�ல் எவ்வளவு முதன்ரை;ய�னது, அரைதத் பொத�ரைலாக்கக்கூட�து என்�ரைதப் �ற்றிய 
ஒரு புத்துரை�. நரைகச்சுரைவய�ய் எழுத கேவண்டும் என்று நிரைனத்துத் பொத�டங்கி சிறிதளவு 
நரைகச்சுரைவயுடன் முற்றுப் பொ�ற்ற புத்துரை�. ஒரு நல்லா �டுதரைலாத் தரும் என்று நம்புகிகேறன்.

எனக்கு நண்�ர் ஒருவர் உண்டு. அவரிடம் பொத�ழிற்நுட்�ம் பொத�டர்��கச் சிலா ;�று�ட்ட 
வழக்கங்கள் உண்டு.

1.       எது எதற்க�கப் �யன்�டுகிறது என்�து கூடத் பொதரிய�;ல், நிரைறய 
இலாவC இரைணயக் கணக்குகரைளத் பொத�டங்குவது.
2.       அரைனத்திற்கும் எளிய கடவுச்பொC�ல் பொக�டுப்�து. எ.க�: xyz789
3.       அரைனத்திற்கும் ஒகே� கடவுச்பொC�ல் பொக�டுப்�து.
4.       கடவுச்பொC�ல்ரைலா ய�ருக்கும் பொC�ல்லா�;ல் இருப்�து. ஆன�ல் 
அரைனத்துக் கணக்குகளுக்கும், ஒகே� கடவுச்பொC�ல் பொக�டுத்துள்கேளன் என்�ரைத 
அரைனவருக்கும் பொC�ல்வது.

இரைதபொயல்லா�ம் நண்�ரிடம் கண்ட ந�ன், இது கே��ன்பொறல்லா�ம் பொCய்ய�தீர்கள். சிலா 
இரைணயதளங்கள் உங்கள் மின்னஞ்Cல் முகவரியிரைனப் பொ�ற்றுக் பொக�ண்டு, நீங்கள் பொக�டுத்த 
அந்தக் கணக்கிற்குரிய கடவுச்பொC�ல்ரைலா, உங்கள் மின்னஞ்Cரைலா உரைடக்கப் �யன்�டுத்திக் 
(testing software) crack) பொக�ள்வ�ர்கள். என்று பொC�ல்லிய பின், நண்�ர் என்ரைனப்��ர்த்து குறுநரைக பொCய்வ�ர்
. ந�ன் என்ன அவ்வளவு பொ�ரிய ஆள�? எனது கணக்ரைக ய�ர் �யன்�டுத்துவ�ர்கள்? என்று
வினவுவ�ர்.
“ஒங்களுக்குப் �ட்ட�த்த�ன் பொதரியுரை;ய�...”  என்று பொC�ல்லிவிட்டு அதற்குப் பிறகு 
அரைதப்�ற்றிய கே�ச்ரைCகேய நிறுத்திவிட்கேடன்.
திடீபொ�ன்று ஒரு ந�ள் அவ�து ஜிபொ;யில் கணக்கு உரைடக்கப்�ட்டது. கடவுச்பொC�ல்லும் ;�ற்றப்
�ட்டு விட்டது.  நண்�ருக்கு ந�ன் இது �ற்றிபொயல்லா�ம் ந�ன் பொC�ன்னரை;ய�ல், ந�ன் த�ன் 
அவ�து கணக்கிரைன உரைடத்து கடவுச்பொC�ல்ரைலா ;�ற்றிவிட்கேடன் என்று நிரைனத்துக்பொக�ண்டு 
என்னிடம் வந்து நிரைலாரை;ரைய விளக்கின�ர்.
ஐய� எனக்கு நிரைறய கேவரைலா இருக்கிறது. அரைதபொயல்லா�ம் விடுத்து ந�ன் இரைதச் 
பொCய்கேவன� என்றதும், நண்�ர் என்ரைன நம்� ;றுத்துவிட்ட�ர்.
 எல்லா�வற்றிற்கும் ஒகே� கடவுச்பொC�ல் பொக�டுத்திருந்தரைத உடகேன ;�ற்றுங்கள் அல்லாது 
அரைதயும் இரைணயக்கயவர்கள் உரைடத்து விடுவ�ர்கள் என்றதும், அச்Cம் கே;லிட்டவ��ய், 
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இரைணயத்தில் உலா�வச் பொCன்ற�ர். ;ற்ற கணக்குகரைள எல்லா�ம் 
;�ற்றியரை;த்தவர், மீண்டும் மீண்டும் முயற்சித்தும், ஜிபொ;யில் கணக்கிரைன ;ட்டும் திரும்�ப் 
பொ�ற இயலாவில்ரைலா என்று அழ�த குரைறய�க என்னிடம் வந்து பொC�ன்ன�ர்.
இதற்கு ஜிபொ;யிகேலா வழிவரைக பொCய்கிறது. நீங்கள் பொத�ரைலாத்த கணக்கின் �யனர் பொ�யரை�க் 
பொக�டுத்த�ல் அது உங்கள் கடவுச்பொC�ல்ரைலா ;�ற்றியரை;க்க உதவுகிறது என்று பொC�ல்லியகேத�
டு ;ட்டு;ல்லா�;ல், அவ�து கடவுச்பொC�ல்ரைலா எங்கள் அலுவலாக இரைணய இரைணப்பிகேலாகேய 
;�ற்றிக் பொக�டுத்கேதன்.

எனினும், அவ�து முந்ரைதய மின்னஞ்Cல்கள் இரைணயக் கயவர்கள�ல் 
அழிக்கப்�ட்டுவிட்டன. இரைதயறிந்ததும் நண்�ர் முகம் கே�யரைறந்தது கே��ல் ஆகிவிட்டது.
இப்பொ��ழுகேதல்லா�ம் நண்�ர் கேவவ்கேவறு கடவுச்பொC�ற்கள் பொக�டுக்கிற�ர். கேதரைவயற்ற 
இரைணயக் கணக்குகரைளத் பொத�டங்குவரைத நிறுத்திவிட்ட�ர்.
கடவுச்பொC�ல் முதன்ரை; (testing software) importance) கருதி நண்�ர் அரை;திக�க்கிற�ர். எங்கள் 
குழுவிகேலா, கடவுச்பொC�ல் �ற்றி கே�ச்சு எழுந்த�கேலா, க�தத் பொத�ரைலாவு பொCன்று விடுகிற�ர்.
என்ன பொCய்வது? கண் பொகட்டபின் கதி�வன் வணக்கம் கிட்டு;�?
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4) ந�ன் பொC�ல்லாட்டு;�?

 முன்னுரை�
வின�வும் ந�கேன விரைடயும் ந�கேன என்று தமிழ் கப்யூட்டர் இதழில் பொவளிவந்த �திவு. 
எழுத்த�ளர்கரைள ஊக்குவிக்க ஆசிரியரின் முயற்சி. வின�ரைவக் கேகட்டு விரைடரைய 
எழுதுவதில் ஓர் பொ�ரிய வCதி, ந;க்குத் பொதரிந்த கேகள்விகரைள ;ட்டுகே; கேகட்டுக்பொக�ள்ளலா�ம்.
:) அவ்வரைகயில் ந�கேன கேகட்டு எழுதி பொவளிவந்த எனது �திவு.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ந�ன் பொC�ல்லாட்டு;� ?

Cellphone Internet மூலாம் கம்ப்யூட்டருக்கு shareware பொ;ன்பொ��ருட்கரைளப் 
�திவிறக்கம் பொCய்ய முடியு;�?

- ஆர். முத்துச்C�மி. புஞ்ரைC புளியம்�ட்டி. முத்துச்C�மி இந்த கணினி யுகத்தில் 
எல்லா�ம் C�த்தியம்

த�ன். உங்களிடம் எந்த வரைகக் ரைககே�சி உள்ளது என்�ரைத குறிப்பிடவில்ரைலா . 
GPRS Enabled) Hand) Phone என்று ரைவத்துக் பொக�ண்ட�ல் Instant GPRS Connectivity
அல்லாது Monthy GPRS Connectivity இரு வழிகளில் இரைணப்புப் பொ�றலா�ம். Instant 
GPRS Airtel Connection ல் Rs.20/d)ay. Monthly GPRS Rs.375/-க்கு கிரைடக்கிறது.

விருப்�ம் கே��ல் �யன்�டுத்தலா�ம். Hand)phone Drivers

install �ண்ணி விட்டு, இரைணப்பிரைன ஏற்�டுத்திக்

பொக�ள்ளலா�ம். 3 வழிகளில் இரைணப்பிரைன ஏற்�டுத்தலா�ம்.

1. Bluetooth Connectivity

2. Infrared) Connectivity

3. Data Cable Connectivity இதில் Data Cable Connectivity நம்�கத்தன்ரை; 
அதிகம் பொ�ற்றது. Airtel Instant Connection எனில் GPRS என தட்டச்சு பொCய்து 567 
என்ற எண்ணுக்கும், Airtel Monthly Connection எனில் MO என தட்டச்சு பொCய்து 567 
என்ற எண்ணுக்கும் அனுப்பி இரைணப்பிரைனப் பொ�றலா�ம். கே;லும் தகவலாறிய 
http://www.airtel.com இரைணயதளத்திரைன அணுகவும்.
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Recycle Bin லிருந்து Delete பொCய்த file ஐ திரும்�ப்பொ�ற இயலு;�?

இ��. Cதீஷ்கு;�ர், C�க்க�ங்குடி. C�த��ண;�க Recycle Bin லிருந்து அழித்த 
கேக�ப்புக்கரைளத் திரும்�ப்பொ�ற இயலா�து. எனினும் Third) Party Software PC Inspector 
File Recovery �யன்�டுத்தி

அழிந்த கேக�ப்புக்கரைளத் திரும்�ப்பொ�றலா�ம். இது கே��ன்ற கேக�ப்புகள் இரைணயத்தில் 
மிகுதிய�கக் கிரைடக்கின்றன. கே;லும் தகவல்களுக்கு http://www.convar.d)e,

Illustration 1: PC Inspector File Recovery

http://www.d)ownload).com தளங்கரைள அணுகவும். இதில் Cond)ition Good) 
என்று இருப்பின் கேக�ப்பிரைன 100% திரும்�ப்பொ�றலா�ம். Cond)ition Poor இருப்பின் 
கேக�ப்பிரைன 50% முதல் 100% வரை� திரும்�ப்பொ�றலா�ம். கேக�ப்�ளவு எவ்வளவு இருந்த�லும்
திரும்�க்கிரைடக்கும். 

இது இலாவC;�ன பொ;ன்பொ��ருள் என்�து ;கிழ்ச்சிய�ன பொCய்தி. லினக்ஸ் நிறுவியுள்ள எனது 
கணினியில் இ�ண்ட�வது ஆப்�கே�ட்டிங் சிஸ்ட;�க விண்கேட�ரைஸா நிறுவ முடியு;�?

-;�.வ�ன்;தி, கீ�;ங்கலாம் கே;ற்கு

லினக்ஸ் நிறுவிய பிறகு விண்கேட�ரைஸா மீதமுள்ள வன்வட்டில் நிறுவலா�ம். லினக்ஸ் 
நிறுவிய �குதிரைய விட்டு விட்டு விண்கேட�ரைஸா மீதமுள்ள வன்வட்டில் நிறுவ கேவண்டும். 
பிறகு Linux Boot CD ஐ CD Tray ல் இட்டு Linux Rescue Mod)e ல் பொCன்று GRUB 
ஐ reinstall பொCய்ய கேவண்டும்.

அதற்கு Linux Rescue Mod)e ல் பொCன்று கீழ்க்க�ணும்

கட்டரைளகரைள தட்டச்சு பொCய்ய கேவண்டும்.

# chroot /sysimage/mnt

# grub-install /d)ev/hd)a

இதில் hd)a என்�து வன்வட்டிரைனப் பொ��றுத்து ;�று�டும்.

hd)a - primary master

hd)b - primary slave

hd)c - second)ary master

hd)d) - second)ary slave
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அல்லாது GRUB file ஐ ;னனம் பொCய்து தட்டச்சு பொCய்யலா�ம்.

GRUB file பின்வரு;�று

ந�ன் பொC�ல்லாட்டு;�? 

# grub.conf generated) by anacond)a

# Note that you d)o not have to rerun grub after making changes to 
this file # NOTICE: You have a /boot partition. This means that

all kernel and) initrd) paths are relative to /boot/, eg.

root (testing software) hd)o, 1)

kernel /vmlinuz-version ro root=/d)ev/VolGroupoo/LogVoloo

initrd) /initrd)-version.img #boot=/d)ev/hd)a d)efault=1 timeout=5 
splashimage=(testing software) hd)o, 1)/grub/splash.xpm.gz hid)d)enmenu title Red) Hat 
Enterprise Linux Server (testing software) 2.6.18 - 8. e15)

root (testing software) hd)o, 1)

kernel /vmlinuz-2.6. 18-8.el5 ro root=/d)ev/VolGroupoo/Log Voloo rhgb 
quiet

initrd) /initrd)-2.6.18-8.el5.img title Wind)ows XP

root noverify (testing software) hd)o, o) chainload)er +1

so GRUB file urma sijuilme os eflon yi

ஆக�து.

MS-DOS வழிய�க ஒரு ஃரைள�லிரைளன CDயில் எழுத முடியு;�?

- ஜி. தமிழ�Cன், கே���வூ�ணி.

இது ந�னறிந்த வரை�யில் XP Operating System ல் ;ட்டும் C�த்தியம். கீழ்க�ணும் 
கட்டரைளகளில் ஏகேதனும் ஒன்ரைறப் �யன்�டுத்த கேவண்டும். copy {source file} 
{d)estination file}

xcopy {source file} {d)estination file}
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5) உவத்தல் என்ற�ல் பொகட்ட வ�ர்த்ரைதய�?

முன்னுரை�
வரைலாப்�திவில் அதிகம் �டிக்கப்�ட்ட �திவுகளில் இதுவும் ஒன்று.  தமிழில் பொகட்ட வ�ர்த்ரைத
என்று எதுவும் இல்ரைலா. எல்லா�ம் கேகட்ட வ�ர்த்ரைதகள்த�ம் என்ற கூற்றிற்பொக�ப்�, நல்லா 
வ�ர்த்ரைதகளபொயல்லா�ம், பொகட்ட வ�ர்த்ரைதகள�க ;�ற்றக்கூட�து என்�தற்க�க எழுதப்�ட்ட 
�திவு.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

பொகட்ட வ�ர்த்ரைதகள் பொ��துவ�க இ�ண்டு தளங்களில் �யன்�டுத்தப்�டுகின்றன. ஒன்று சினம்,
பொவறுப்பு, ;னக்கCப்பு. இ�ண்ட�வது, கிண்டல், விரைளய�ட்டு, நரைகச்சுரைவ. ஆன�ல் 
பொகட்டவ�ர்த்ரைதகள் கே�சுதல் குமுக�யத்தில் ஒரு எதிர்;ரைற விரைளவ�ககேவ கருதப்�டுகின்றன.
�ற்�லா பொகட்டவ�ர்த்ரைதகள் புழக்கத்தில் இருப்பினும், அரைவ பொத�ன்று பொத�ட்டு 
பொ��துவ�ர்த்ரைதகள�கப் �யன்�டுத்தப்�ட்டு,க�லாம் ;�ற;�ற பொகட்ட வ�ர்த்ரைதகள�க 
;�றிவிட்டன .

இரைவகள் எல்லா�ம் வழக்கின் திரிகே�. பொ��துவ�க பொ;�ழியில் இயல்��ககேவ பொகட்ட 
வ�ர்த்ரைதய�க இருப்�ரைவ எரைவயுமில்ரைலா என்கேற C�ன்கேற�ர்கள் கூறுகின்ற�ர்கள்.

உவத்தல் என்ற�ல் ;கிழ்தல் என்று தமிழில் பொ��ருள். உவரைக என்ற�ல் ;கிழ்ச்சி என்று 
தமிழ் வழிக்கற்றலில் வரும் ;க்கள் நன்கு உணர்வர். "உ" வுக்கு ஒலியில் வரும் இரைண "ஒ"
என்ற எழுத்த�கும்.எனகேவ அதுகேவ திரிந்து ஒவத்தல் என்ற�னது.

"உன்ரைன", "உனக்கு" என்�ரைவகள் "ஒன்ரைன", "ஒனக்கு" என்று ;�றியிருப்�து ஒலியின் 
திரிகே� என்�ரைத பொC�ல்லா பொC�ல்லா���ய்ச்சிய�ளர்கள் கேதரைவயில்ரைலா.

"உவத்தல்"த�ன் பொCன்ரைன வழக்கில் "...த்த�.."என்ற�கி எழுத்து வடிவம் பொ�ற�;ல் ஒலி 
வடிகேவ�டு நின்று விட்டது இக்கட்டுரை�யில்.

��ர்த்தீர்கள�.. ;கிழ்தல் என்னும் வ�ர்த்ரைத எவ்வள்ளவு இழிவ�க ஒலிக்கிறது.!!! 
இதுகே��லாத்த�ன் பொகட்டவ�ர்த்ரைதகள் உருவ�கின்றன. வ�ம்பு மீறிய ��லுறவுகரைள 
பொவளிப்�டுத்தும் பொC�ற்களும்,பொகட்ட வ�ர்த்ரைதகள�க ;�றிவிட்டன.

"தக்க�ளி"க்கு எதுரைகச்பொC�ல் எது என்ற�ல் எல்லா�ருக்கும் பொதரியும். பொதருவிலிருந்து 
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திரை�வரை� இச்பொC�ற்கள் வி�விக்கிடக்கின்றன.

இது கே��ன்றபொகட்ட வ�ர்த்ரைதகள் �ற்றி பொCயகே;�கன் எழுதிய கட்டுரை�யிரைனப் �டிக்க இங்கேக
பொC�டுக்கவும்.

"பொகட்ட வ�ர்த்ரைதகள் தவிர்த்து நல்லா வ�ர்த்ரைதகரைள ந�கேட�றும் கே�சிவ� அகமும் புறமும் 
தூய்ரை;ய�கும்." என்�ரைத உள்ளத்துப்�ள்ளத்தில் நிரைனக்க கேவண்டும் என்�து எனது 
த�ழ்ரை;ய�ன அறிவுரை�.
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6) கணினிச்சிரிப்புகள்

 முன்னுரை�
இதழில் வந்த எனது பொத�ழிற்நுட்�ச் சிரிப்புகள். சிரிக்க, சுரைவக்க...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

“அந்தப் பொ��ண்ணு Google voice assistant லா  ஏன் ‘OK Google’ ன்னு பொC�ல்லீட்டு 
அடுத்து எதுவும் பொC�ல்லா�;  அரை;திய�ன நிக்கற�...” 
“ம்ம். இது புரியலாய�, அவ அரை;தியத் கேதடுற�..” 
“இந்தக்க�லாப் பொ��ண்ணுங்க அரை;தியக்கூட கூகுள்லாத�ன் கேதடுவ�ங்க கே��லாருக்கேக.” 
---

“நம்; தரைலாவருக்கு பொ�ரிய கரைலாஞர்ன்னு பொநனப்பு.” 
“என்ன�ச்சு...” 
“கூகுள், சிஸ்கேக� என்று பொC�ன்ன�ல் உதடுகள் கூட ஒட்ட�து. Facebook, whatsapp 
என்று பொC�ன்ன�ல் த�ன் உதடுகள் ஒட்டும்.  ” அப்டீன்னு கே;ரைடலாகேய  அடிச்சு விட்ற�ருய்ய�..
---

“நம்; �ள்ளிக்கூடத்து தரைலாரை;ய�சிரியர் பொ��ம்�க்குறும்புக்க��ர் கே��லிருக்கேக.” 
“ஏன் அப்�டிச்பொC�ல்ற?” 
“அடுத்த வ��ம் இன்ஸ்பொ�க்ஷன் இருக்குன்னு பொC�ன்ன�, ‘Let us C++’ அப்டீன்னு 
பொC�ல்ற�கே�.” 
“இபொதன்ன பொ�ரிசு, பொ��ம்� ந�ரைளக்கப்�றம் அவகே��ட நண்�ர் வந்து, ‘Long time no see’
அப்டீன்னு பொC�ன்னதுக்கு, ‘Short time yes C++’ அப்டீன்னு பொC�ல்ற�ர்.” 
---

“கண்ண�டி ��ர்த்து தரைலாவ�ரிய ;னிதன் இன்று ரைககே�சி ��ர்த்து தரைலாவ�ருகிற�ன். 
இதிலிருந்து என்ன பொதரிகிறது?” 
“என்னய்ய� நம்; ;�வட்டம் திடீர்ன்னு தத்துவபொ;ல்லா�ம் கே�சுது ?” 
“அட நீ கேவறய்ய�... கூட்டபொ;ல்லா�ம் முடிச்சிருச்சு. எல்லா�ரும் என்கேன�ட கேCந்து ஒரு 
பொCல்ஃபி எடுங்க அப்டீங்கற�ரு...” 

---
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புது நரைகச்சுரைவ எழுத்த�ளர் க�தலியிடம் தனது நரைகச்சுரைவகரைளக் க�ட்டி, “என்னம்;� 
நல்லா�யிருக்க�...” 
“அடப்கே��ங்க..எப்�ப் ��த்த�லும் தரைலாவரு அப்டீன்னு.. இந்தப் �டத்துலா (testing software) selfie) என்கேன�ட
சிரிப்பு எப்�டி?” 
“என்ன பொக�டுரை; C�ர் இது?” 
க�தலி கேக��த்துடன்... “இப்�கேவ வ�ட்ஸ் அப்லா ப்ள�க் �ண்கேறன். ஃகே�ஸ்புக்லா unfriend) 
�ண்கேறன்.” 
எழுத்த�ளர் குறும்புடன். ";கிழ்ச்சி."
---
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7) கேவந்தனும், வீரை�யும்

 முன்னுரை�
ந�ன் தமிழ்ப் �டித்தவன் என்ற அறிவுச் பொCருக்கேக�டு அடிகேயன் எழுதிய ஒரு சிறுகரைத.  
என் வரைலாப்�திவில் வீCப்�ட்டது. துண்டு துண்ட�ன வ�க்கியங்களில் எழுதப்�ட்டது. 
கீகேழயிருந்து �டித்த�ல் ஒரு கரைதயும், கே;கேலாயிருந்து �டித்த�ல் இன்பொன�ரு கரைதயும் 
அவ�வர் தமிழறிவிற்கும் �ட்டறிவிற்கும் ஏற்� கற்�ரைனத்திரை�யில் விரியும்.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"எங்களுக்குத் பொதரியும்ட�" நூலிரைன ஏழ�வது முரைறய�கப் �டித்துக் பொக�ண்டிருந்த�ன் 
கேவந்தன்.
நூலிரைனப் �டிக்கும் பொ��ழுகேத நூலினூள் நுரைழந்துவிடும் நரைட அந்நூலினுரைடயது.
எண்ணியல் ;ய;�க்கப்�ட்ட கேவந்தனின் இல்லாம் பொ�ரும்��லும் அயல்ந�ட்டு 
கண்ண�டிகள�லும்,
அலாங்க��ச் சிரைலாகள�லும் கேவயப்�ட்டிருந்தது. அத்தரைனயும் ;றந்து நூலினுள் மூழ்கலா�ன�ன்
கேவந்தன்.
நூலின் வனப்பு அதன் ஆசிரியரின் பொ�யரை�க்கூட ��ர்க்க கேவண்டுபொ;ன்ற எண்ணத்ரைத 
;றக்கடிக்கச் பொCய்தது.

அவள் அழகி;ட்டு;ல்லா, வீ�மிக்க பொ�ண்ணுங்கூட. தனிய�கச் பொCயல்கரைளச் பொCய்வதில் 
வல்லாவள்.பொ�யர் வீரை�.

இனி இவரைளப்�ற்றிச் சிலா வரிகள் ��ர்ப்கே��ம்.
புதினம் எழுதும் புதுரை; விழிகள்
வில்பொலா�த்த புருவம்.
பொத�ழில் திருட்டு.
நுனி கே��ல் குத்தும் ந�சி.
ஆ�ஞ்சுப்�ழ சுரைள உதடுகள்.

இன்னும் எழுத முடிய�த அழகு மிகுதிய�க இருந்தது வீரை�யிடம்.

நூலிலிருந்து பொவளிகேயறிய கேவந்தன் தண்ணீர் குடிக்கச் பொCன்ற�ன்.
குளிர்�தனப் பொ�ட்டியிலிருந்து ஒரு குவரைள நீருடன் வந்தவன் மீண்டும் நுரைழந்த�ன் 
நூலினுள்.
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வீடு முழுதும் எண்ணியல் ;ய;�க்கப் �ட்டிருந்த�லும் �ரைழய நூலிரைனப் �டிப்�து வியப்கே�.

ஒவ்பொவ�ரு வ�ர்த்ரைதகளும் கேCர்ந்திருந்த விதம் மீண்டும் மீண்டும் �டிக்கத் கேத�ன்றியது 
கேவந்தனுக்கு.
கரைதயில் வரும் ��த்தி�ங்கள் அரைனத்தும் அவன் அருகில் இருப்�து கே��ல் 
எண்ணிக்பொக�ண்கேட நூலினுள் மூழ்கலா�ன�ன்.

வீரை� உடும்பு பொக�ண்டு வந்திருந்த�ள். எண்ணியல் அரைறரையத் திருடுவதற்க�க.
உடும்புப் பிடி பிடிக்க தூக்கி கட்டிடத்தின் கே;ற்கூரை�யில் எறிந்த�ள் வீரை�.

எகேத� அ�வம் கேகட்டவன் கே��ல் எழுந்த கேவந்தன் சுற்றும் முற்றும் ��ர்த்த�ன்.
ஒன்றுமில்ரைலா என்ற உடன் மீண்டும் நூலினுள் நுரைழந்த�ன்.

வீரை� கட்டிய கயிறு அவ்வளவு தடி;ன�க இல்ரைலா. ஆதலா�ல் வீரை�யின் கயிறு அறுந்த து 
��தி பொத�ரைலாவு வந்தவுடன்.

கரைத முடிந்திருந்தது.

நூலின் கே;ல் உள்ள க�தலா�ல் "எங்களுக்குத் பொதரியும்ட�" நூலிரைன எட்ட�வது முரைறய�கப் 
�டிக்கத் பொத�டங்கின�ன் கேவந்தன்.
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8) கணினிச்சிரிப்புகள்

 முன்னுரை�
மீண்டும்... இதழில் வந்த எனது பொத�ழிற்நுட்�ச் சிரிப்புகள். சிரிக்க, தணிக்க..,சுரைவக்க...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"நம்; தரைலாவருக்கு ஃகே�ஸ் புக் �த்தி ஒன்னுகே; பொதரிய�து கே��லிருக்கேக..."
"ஏன் என்ன�ச்சு?"
"ஃகே�ஸ்புக்க ரை�ண்டிங் �ண்ணி நம்; அலுவலாக நூலாகத்துலா வச்சுட்ட� அப்�ப்� 
��த்துக்கலா�ம்ங்கற�ர்."

"அ�Cருக்கு எல்லா�கே; பொதரியும் கே��லாருக்கேக?"
"எப்�டி பொC�ல்ற?"
"கே��ர்லா வீ�ர்களுக்கு ;�ற்ற�க கே��கே��க்கள �யன்�டுத்தலா�ம்கிற�ர்"
"அட நீ கேவற.. கே��கே��க்கள �யன்�டுத்தின� புறமுதுகு சிக்கல் வ��தில்ரைலாய� 
அதுக்குத்த�ன் அப்�டிச் பொC�ல்ற�ர்.” 

“நம்; பொ£ச் ஓ டி கே;டத்துக்கு கம்ப்யூட்டர்லா அன்ன� ஆவன்ன� கூட பொதரிய�து 
கே��லாருக்கேக.” 
“எப்டீ பொC�ல்ற?” 
“அடுத்த ப்��பொ�க்ட்ட ந�; எம் எஸ் ஆஃபிஸீலா �ண்ணலா�ம்ன்னு பொC�ன்ன�, அதுக்கு 
அவுங்க அதுக்பொகதுக்கு எம்.எஸ் ஆஃபிஸ் கே��கணும். நம்; ஆஃபிஸாÇகேலாகேய 
�ண்ணலா�கே;ன்னு பொC�ல்ற�ங்கள�ம்.” 

“கேடய் ஒனக்குத் பொதரியு;�? ந�.. கூகுள்+, ஃகே�ஸ்புக், ட்விட்டர், ஸ்ரைகப் எல்லா�த்துலாயும் 
அக்பொகளண்ட் வச்சிருக்கேகன்.” 
“ஒனக்கு வ�ழ்க்ரைகன்ன� என்ன�ன்னு பொதரியு;�ட�?” 
“அடக்கடவுகேள. எனக்குத் பொதரிய�கேத. அதுக்குச் சீக்கி�;� லிங்க் அனுப்புட�.” 

“தரைலாவர் ;களி�ணித்தரைலாவி கே;லா பொ��ம்�க் கேக�வ;� இருக்க�கே� ஏன்?” 
“ந�ங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த�ல், ஆண்ட்��ய்டுக்குப் கே��ட்டிய� நம்; கட்சியிலார்ந்து 
பொ�ண்ட்��ய்டு ரைககே�சி தருகேவ�ம்ன்னு கே;ரைடயிலாகேய அறிவிச்சுட்ட�ங்கள�ம்.” 
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9) ���தி பு�ட்சிக்கவிஞன� இல்ரைலா ஆரிய நச்C�? - ந�ணயம்

 முன்னுரை�
தமிழ் எக்க�ளம் முழங்கிய ;ற்பொற�ரு புத்துரை�. எப்கே�ர்ப்�ட்டவர்க்கும் ;று�க்கம் உண்டு. 
அவ்வரைகயில் ���திய�ரின் இரு �க்கங்கரைளயும் ந�ணய�ம் கே��ல் அலாசும் புத்துரை�.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ந�ணயத்திற்கு இ�ண்டு �க்கங்கள் இருப்�து கே��லா இங்கு ஆய்விற்கு எடுத்துக்பொக�ள்ளப்�டும்
தரைலாப்புக்களும் இ�ண்டு �க்கங்களுரைடயரைவ. ஒவ்பொவ�ன்று �ற்றியும் விரிவ�க 
ஆ��ய்கேவ�ம். எனகேவ இப்�க்கத்திற்கு ந�ணயம் என்று பொ�யரிடப்�ட்டுள்ளது. ய�ருரைடய 
;னத்ரைதயும் புண்�டுத்துவது இக்கட்டுரை�யின் கேந�க்க;ன்று. ந�ணயத்தின் ;று�க்கத்ரைதயும் 
��ர்க்க கேவண்டுபொ;ன்�துத�ன். ஆககேவ ந�ணயம் கே��ன்றிருப்�வர்கள் த�ம் இப்�குதியில் 
இடம்பிடிப்��ர்கள். தமிழ் சுரைவக்க�க, ஆய்வுச்சுரைவக்க�க, �ட்டி;ன்ற சுரைவக்க�க 
எடுத்துக்பொக�ண்ட ஆய்கேவ இது. இந்தச்சிந்தரைனக்கு தரைலாப்புக் பொக�டுத்தவர் எ; து இரைணய 
நண்�ர் அறிவழகன் ரைகவல்யம். அவர்களுக்கு எ;து வரைலாப்பூ வ�Cகர்கள் C�ர்��க 
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நன்றிகரைள உரித்த�க்குகிகேற�ம். வ�Cகர்களும் உங்கள் தரைலாப்புக்கரைள எங்களுக்கு 
மின்னஞ்Cல் பொCய்யலா�ம்.

பு�ட்சிக்கவிஞகேன:
பு�ட்சிக்கவிஞந்த�ன். இதில் கேவறு கருத்துக்கள் என்�தில் எனக்கு 

உடன்��டில்ரைலா. எத்துரைண கவிகள்.அத்துரைணயும் க�லாத்தில் அழிக்க 
முடிய�தரைவ. கண்ணன் ��ட்டு, குயில் ��ட்டு என இவற்ரைற மிஞ்C ஆகேளயில்ரைலா. ஏன் 
இன்றும் கூட �லா கே;ரைடகளில் இவரின் கவிரைதகரைள கே;ற்கேக�ள் க�ட்டுகிற�ர்ககேள.

உலாக;�கவி:
அவரை� உலாக;�கவி என்று பொC�ல்லா�த ஆட்ககேள 

இல்ரைலா. ��ர்ப்�னர்களிடத்திலிருந்து கேவறு�ட்டவர் எங்கள் ���தி. முகம் முழுக்க 
;ழித்துக்பொக�ள்ளும் க�லாத்திகேலாகேய க�து வரை� மீரைC ரைவத்தவர். அந்த வீ�த்திரைன 
என்பொC�ல்வது? வ�ர்த்ரைதககேள இல்ரைலா. அந்தணர்கள் ய�ரும் அக்க�லாத்தில் முண்ட�சு 
கட்ட�த க�லாத்தில் வீ�த்துடன் முண்ட�சு கட்டியவர். தடியிரைனப் பிடித்துக்பொக�ண்டு ���தி 
வீதியிரைன வலாம் வருவகேத அழகுத�ன்.

இதரைன அறிய� இக்க�லாச் சிறுவர்கள், ���தி திரை�ப்�டம் ��ர்க்க 
கேவண்டுகிகேறன். ரைகம்பொ�ண் ;று;ணம், த�ழ்த்தப்�ட்கேட�ரை� இரைறவனின் பிள்ரைளகள் என்று 
;�ற்றியது என மிகுதிய�ன எடுத்துக்க�ட்டுகள் ���தியிரைன ஓர் உலாக;�கவிய�க 
ஏற்றுக்பொக�ள்ள உதவும்.

���தி ��டல்கள்:
எல்லா�வற்றிற்கும் கே;லா�க இவரின் கே;ல் பொக�ண்ட நட்புக்க�க, கனகCரை� என்�வர் 

தன் பொ�யரை�கேய ���தித�Cன் என்று ;�ற்றிக்பொக�ண்டரைத ஏற்றுக்பொக�ண்டகேத தமிழ் கூறும் 
நல்லுலாகம். இன்றும் எத்துரைண ��டல்கள் இவரின் பொ�ருரை; �ரைறC�ற்றுகின்றன. சுட்டும் 
விழிச் சுடர்த�ன் கண்ணம்;�..., இந்த க�ற்று பொவளியிரைடக் கண்ணம்;�..., ஓடி விரைளய�டு 
��ப்��..., முப்�து கேக�டி �னங்களின் Cங்கம் முழுரை;க்கும் பொ��துவுரைடரை;... என 
�ள்ளிக்குழந்ரைதகள் ��ட�த ��டல்ககேள இல்ரைலா.

ந�ட்டுப்�ற்று:
���தியின் ந�ட்டுப்�ற்றுக்கு அளகேவ இல்ரைலா. அவரின் ��டல்களில் அது பொதன்பொறன 

விளங்கும்.
"பொCந்தமிழ் ந�பொடனும் கே��தினிகேலா - இன்�த்
கேதன் வந்து ��யுது க�தினிகேலா - எங்கள்
தந்ரைதயர் ந�பொடனும் கே��தினிகேலா
புதுCக்தி பிறக்குது மூச்சினிகேலா.” 
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ந�ட்டிரைன த�ய் என்றரைழப்�துத�ன் வழக்கம். ஆன�ல் ���தி தந்ரைதயர் ந�பொடன்று 
அரைழத்திருக்கிற�ர். ;�பு பொதரிந்து ;�பு மீறியிருக்கிற�ர். அதன�கேலாகேய புதுரை; 
கிரைடத்திருக்கிறது. த�ம் புதுச்கேCரியிலிருந்த க�லாத்தில் பிபொ�ஞ்சு பொ;�ழியிலும் புலாரை; 
பொ�ற்றிருக்கிற�ர். பிபொ�ஞ்சுக்க��ர்கள் பிடிக்க வரும் பொ��ழுது ஒரு வீட்டில் பொCன்று ஒளிந்து 
பொக�ண்ட�ர் ���தி. அவரை� ந�ம் இழந்தது, ஈடு பொCய்ய இயலா�த இழப்கே�ய�கும். உலாக;�கவி
இறந்த ந�ரைள அல்லாது பிறந்த ந�ரைள கவிகள் ந�ள�கக் பொக�ண்ட�ட கேவண்டும். அதுகேவ 
ந�ம் அவருக்குச் பொCய்யும் ;ரிய�ரைத.

"ய�;றிந்த பொ;�ழிகளிகேலா தமிழ் கே��ல் இனித�னபொதங்கும் க�கேண�ம்.”  என்ற இவ�து 
உயர்கூற்று தமிழ்கூறும் நல்லுலாகத்தின் அரிய உரைடரை;. இன்றும் இந்தக்கூற்று 
எல்கேலா���லும் ��வலா�கப் �யன்�டுத்தப்�டுகிறது. அது தவறு. ஏபொனனில் ���தி 
தமிழ்,;ரைலாய�ளம்,வடபொ;�ழி,C;ற்கிருதம்,பிபொ�ஞ்சு,ஆங்கிலாம் ஆகியவற்றில் புலாரை; 
பொ�ற்றவர். எனகேவ அவர் இவ்வ�று பொC�ல்வது Cரிகேய. ஒகே� ஒரு பொ;�ழியிரைன ;ட்டுகே; 
பொதரிந்த பிஞ்சுகள் இதரைனப் �யன்�டுத்தக்கூட�து என் த�ழ்ரை;ய�ன கருத்து.

எல்லா�கே; எம்முயிர் எனக்கருதிய உயர்ந்த உள்ளம் :
த�முண்ண ரைவத்திருந்த கேC�ற்றிரைன க�க்ரைககளுக்கு இட்டு விட்டு க�க்ரைக குருவி 

எங்கள் இனகே; என்று ��டியவர் ���தி. இவ�து இச்பொCய்ரைக, வ�டிய �யிர்கரைளக் கண்ட 
பொ��ழுபொதல்லா�ம், வ�டிகேனன் என்று கூறிய வள்ளலா�ரின் பொCய்ரைகயிரைன நிரைனவூட்டுகிறது.

தனிபொய�ரு ;னிதருக்கு உணவில்ரைலாபொயனில் இச்பொCகத்திரைன அழித்திடுகேவ�ம். என்று
��டியவர் ���தி.
தம்மில்லாத்திற்கு அரைழத்து வந்து இழிவ�கக் கருத்தப்�ட்ட இனத்கேத�ருக்கு பூணூல் 
அணிவித்து பொ�ருரை;ப்�ட்டவர் ���தி.

"பொவள்ரைள நிறத்பொத�ரு பூரைன - எங்கள்
வீட்டில் வளருது கண்டீர்
பிள்ரைளகள் பொ�ற்றதப்பூரைன - அரைவ
கே�ருக்பொக�ரு நிற;�ம்.

��ம்பின் நிறபொ;�ரு குட்டி - பொவள்ரைளப்
��லின் நிறபொ;�ரு குட்டி
கருஞ்C�ந்து நிறபொ;�ரு குட்டி
எந்த நிறமிருந்த�லும் அதில் ஏற்றம் குரைறவு உண்கேட�” என்று சொல்லிக் கொண்டு ஒன்றும் செய்யாமல் 

என்று ��டி பூரைனயிகேலாகேய ஏற்றத�ழ்வில்ரைலா, ;னிதனில் ஏனப்�� இத்தரைன பிரிவு 
என்றவர். கே;லும் இரைC பின்கேன�டிகள�க அவ�து பிள்ரைளகரைள 
விட்டுச்பொCன்றுள்ள�ர். அவ�து பொ�ய�ன் இ��ஜ்கு;�ர் ���தி ஒரு அருரை;ய�ன கருந�டக 
இரைCப்��டகர். இத்தரைகய ���தி பு�ட்சிக்கவிஞகேன. வ�ழ்க ���தி புகழ்.
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ஆரிய நச்கேC - ;று�க்கம் :
என்னய்ய� பொ�ரிய ���தி? இவபொ�ல்லா�ம் ஒரு கவிஞ��? இழுரைவக்கவிஞர் என்று 
;துரை�க்க��ர்கள�ல் அரைழக்கப்�ட்டவர். Cரிய�ன கஞ்C� குடிக்கும் கே�ர்வழி. இவ�து �ரைழய 
ஒளிப்�டங்களில் கன்னங்கபொளல்லா�ம் ஒடுங்கிக்க�ணப்�டும். அதற்குக்க��ணம் கஞ்C� 
இழுரைவகேய. உலாக;�கவி என்றரைழக்கப்�டும் இவர் இப்�டி கஞ்C�விற்கு அடிரை;ய�னவகே�.

�ல்லா�ண்டுகளுக்கு முன் வடந�ட்டிலிருந்து வந்த ��ர்ப்�னக் குடும்�த்தில் பிறந்து 
விட்டு ஏகேத� தமிரைழக் குத்தரைகக்கு எடுத்தவர் கே��ல் பிதற்றியவர். வீட்டில் அந்தணத்தமிழ் 
கே�சிய இவர் தமிழ்க்கவிஞன�? வடபொ;�ழியிரைன தமிழில் நுரைழத்பொதழுத 
கவிபொயழுதியவர். தனிரை; விரும்பி. Cரிய�ன பித்தர்.

தமிழ்க்பொக�ரைலாகள்:
�கம் என்�து உலாகம் அல்லாது க�டு. இதரைன Cகம் என்று எழுதி தமிழ்க்பொக�ரைலா 

பொCய்தவர். தன்ரைனத்திட்டியவர்கரைளத் திட்டுவதற்க�ககேவ கரைதகள் 
எழுதியவர். க�க்ரைகப்��ர்லிபொ;ண்ட் என்ற கரைதகரைளபொயல்லா�ம் 
எழுதியவர். க�க்ரைக��ர்லிபொ;ண்ட் என்ன தமிழ�? த�ன் எழுதியதுத�ன் Cரி என்று 
கே�சு�வர். அகம்பிடித்தவர். ஒருரை;ப் �ன்ரை;யிரைன ;�ற்றி எழுதிவிட்டு இதற்கு கே��கர் 
இலாக்கணத்தில் இடம் இருக்கிறது என்பொறல்லா�ம் Cப்ரை�க்கட்டுக் கட்டு�வர்.

தன்னலாமிக்கவர்:
தன்னினத்த�ர் ய�ருடனும் Cரிவ� கே�ச்சுவ�ர்த்ரைத ரைவத்துக்பொக�ள்ள�தவர். உலாக;�கவி

இந்த வ�ர்த்ரைதரைய நிரைனத்த�கேலா சிரிப்புத்த�ன் வருகிறது. இவர் இறந்த கே��து வந்த 
கூட்டத்தில் பொ;�த்தம் �திபொனட்கேட கே�ர்கள் த�ம். இவர் உலாகத்ரைத தன்னகத்கேத 
பொக�ண்டவ��? தன் விளம்��த்திற்க�க தன்ரைனப்�ற்றியும், வகுப்புகள் �ற்றியும் எழுதி 
பொ�யபொ�டுக்க நிரைனத்தவர். வீட்டில் உண்ணச் கேC�றில்லா�த பொ��ழுது ��டல் மூலாம் 
உலாரைகக்கட்டியிழுக்க நிரைனத்தவர். வ�ழுங்க�லாத்தில் தன்னினத்த�ர் எல்கேலா���லும் 
ஏCப்�ட்டவர் ���தி.

புதுரை; என்ற பொ�யரில்:
கடவுரைள த�ய�க நிரைனப்�ர், தந்ரைதய�க நிரைனப்�ர். Cரி இவர் ஒரு �டி கே;கேலா 

கே��ய் க�தலிய�க நிரைனத்து எழுதியதுத�ன் கண்ணன் ��ட்டு. இதில்த�ன் 
கண்ணன், கண்ணம்;� ஆகியது. கண்ணன் ஒரு ஆண்��ல் அரைத பொ�ண்ண�க்கி எழுதியது 
புதுரை;ய� என எண்ணத்கேத�ன்றுகிறது. இரைதப்�ற்றி பொ�ரிய�ர் குழுவினர் கேவறு�ட்ட 
கீழ்த்த�;�ன கரைதகரைளக் கூறுவர். உயிரில்லா� கண்ணரைன கண்ணம்;� ஆக்கியதற்கு ;�ற�க
தன் ;ரைனவி பொCல்லாம்;�ரைவப் �ற்றி எழுதியிருந்த�லும் தகும்.
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அகம்பிடித்தவர்:
அகம்பிடித்த இவ�து ��டல்களில் ஒரு அச்Cமின்ரை; பொதரியும்.
"உச்சிமீது வ�னிடிந்து வீழுகின்ற கே��திலும்
அச்Cமில்ரைலா அச்Cமில்ரைலா அச்Cபொ;ன்�தில்ரைலாகேய
இச்Cகத்திலுள்கேள�ர் எல்லா�ம் எதிர்த்து நின்ற கே��திலும்
அச்Cமில்ரைலா அச்Cமில்ரைலா அச்Cபொ;ன்�தில்ரைலாகேய” என்று சொல்லிக் கொண்டு ஒன்றும் செய்யாமல் 
என்�தில் பொத�டங்கி
"க�லா� என் க�லாருகேக வ�ட�
உன்ரைனச் சிறு புல்பொலான மிதிப்கே�ன்.” 
என்�து ஈற�க அரைனத்திலும் அகம்பிடித்தவ��ககேவ 

பொCயற்�ட்டிருக்கிற�ர். வ�ழுங்க�லாத்தில் புகழ் இல்லா�தவர்த�ன் இந்த ஆரிய நச்C�ன ���தி.
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10) தமிழறிகேவ�ம்

முன்னுரை�: 
எனது முதல் பொC�ல்லா���ய்ச்சிக் கட்டுரை�. "�டி" ;ற்றும் "சும்;�" ஆகிய �தங்கள் 

எவ்வ�பொறல்லா�ம் �யன்�டுத்தப் �டுகின்றன என்�ரைத எளிரை;ய�ச் பொC�ல்லும் கட்டுரை�.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

புதிய �ரிண�;ம்

புதிய �ரி;�ணம்
புதிய �ரி;�ணம்
புதிய �ரிண�;ம்
�டி என்னும் வ�ர்த்ரைத எத்தரைன பொ��ருளில் வருகிறது, எத்தரைன �ரி;�ணங்களில் வருகிறது
என்�ரைதப் ��ர்கே��ம்.

1.�டி பொ�யர்ச்பொC�ல்

பொ�யர்ச்பொC�ல்லா�க எடுத்துக் பொக�ண்ட�ல் �டிக்கட்டு பொC�ல்ரைலாக் குறிக்கிறது

2.�டி பொ�யர்ச்பொC�ல்

�டிக்க�சு (testing software) allowance) பொC�ல்ரைலாக் குறிக்கிறது.
அன்ற�டப்�டி (testing software) d)aily allowance)

3.�டி பொ�யர்ச்பொC�ல்

உழக்கு என்னும் வழக்பொக�ழிந்த பொC�ல்ரைலாக் குறிக்கிறது.
எ.க�; க�ல்�டி அரை�ப்�டி

4.�டி விரைனச்பொC�ல்

விரைனச்பொC�ல்லா�க எடுத்துக் பொக�ண்ட�ல் �டித்தல், (testing software) வ�சித்தல்) பொத�ழிரைலாக் 
குறிக்கிறது.

5.�டி விரைனச்பொC�ல்

xerox என்னும் பொC�ல்லுக்கு இரைணய�ன �டி எடுத்தல் பொத�ழிரைலாக் குறிக்கிறது.
எ.க�; Backup = க�ப்புப்�டி  xerox = ஒளிப்�டி
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6.�டி விரைனச்பொC�ல்

அடி�ணிந்து பொCல்லால் பொத�ழிரைலாக் குறிக்கிறது.

7.�டி �டி அடுக்கடுக்க�ய் வந்த�ல்

�டிப்�டிய�ய் முன்கேனறுதல் பொத�ழிரைலாக் குறிக்கிறது.
இப்கே��து "சும்;�" எப்�டி இருக்கிறது என்�ரைதப் ��ர்ப்கே��ம்.

1.சும்;�

"சும்;� இரு" என்ற�ல் அரை;திய�க இரு என்று பொ��ருள்.

2.சும்;�

"சும்;�த�ன்" என்ற�ல் ஒரு கே�ச்சுக்குத்த�ன், விரைளய�ட்டுக்குத்த�ன் என்று பொ��ருள்.

3.சும்;�

"சும்;� கே�சிக்கிட்கேட இருக்க�கேத" என்ற�ல் எப்பொ��ழுதும் கே�சிக்கிட்கேட இருக்க�கேத 
என்று பொ��ருள்.

4.சும்;�

"சும்;�த�ன் பொCஞ்கேCன்" என்ற�ல் க��ணமில்ரைலா என்று பொ��ருள்.

5.சும்;�

"சும்;�த�ன் இருக்கேகன்" என்ற�ல் கேவரைலாயில்லா�;ல் இருக்கேகன் என்று பொ��ருள்.

6.சும்;�

"சும்;�த�ன் ஒப்புக்க�கத்த�ன்" ஒன்றுமில்ரைலா என்று பொ��ருள்.

7.சும்;�

"சும்;� சும்;� பொCய்ய�கேத" என்ற�ல் அடிக்கடி பொCய்ய�கேத என்று பொ��ருள்.
Cரி. "�டி" ;ற்றும் "சும்;�" �ற்றி பொதரிந்து பொக�ண்கேட�ம். அரைவகரைள ஏழு வழிகளில் 
பிரித்த���ய்கேத�ம் . சும்;� இருக்க�;ல் �டியுங்கள்.
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11) �ழபொ;�ழி

முன்னுரை�: 

�ழபொ;�ழி ந�னூறு என்ற நூலில் முன்னுரை�யரைறயன�ர் எழுதிய ந�னூறு �ழபொ;�ழிகள்
;ட்டுகே; �ழபொ;�ழிகள். ஆன�ல் ந�ம் இன்ரைறய ந�ளில் கே�சுவதில் பொக�ஞ்Cம் �ரைழரை; 
ஒட்டியிருப்பினும் அரைதப் �ழபொ;�ழி என்று அரைழத்து ந�கே; அதற்பொக�ரு விளக்கம் 
பொக�டுத்து வருகிகேற�ம். அவ்வரைகயில் ந�கே; பொC�ல்லிக்பொக�ள்ளும் �ழபொ;�ழிகள் இ�ண்டிற்கு 
விளக்கம் பொக�டுத்துள்கேளன். இவ்விளக்கங்கள் எனது �ட்டறிவில் ந�ன் கற்றவரைவய�கும்.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

i) ந�ரையக் கண்ட�ல் கல்ரைலாக் க�கேண�ம், கல்ரைலாக் கண்ட�ல் ந�ரையக் 
க�கேண�ம்

"ந�ரையக் கண்ட�ல் கல்ரைலாக் க�கேண�ம், கல்ரைலாக் கண்ட�ல் ந�ரையக் க�கேண�ம்." என்று 
ஒரு பொC�லாவரைட உண்டு. 

விளக்கம்:
"கல்லில் வடிக்கப்�ட்டிருந்த ந�யின் சிரைலாயிரைன, ந�ய் என்று நிரைனத்துப் ��ர்த்த�ல் அது 
ந�ய். கல்பொலான்று நிரைனத்துப் ��ர்த்த�ல் அது கல்." என்�து விளக்கம்.
;றுப்பு:
இரைத இக்க�லாச் சிற�ர்கள், ந�ய் வருகின்றது, கல்ரைலா எடுத்த�ல் அது ஓடிவிடும். ஆககேவ 
ந�ரையக் கண்ட�ல் கல்ரைலாக், கல்ரைலாக் கண்ட�ல் ந�ரையக் க�கேண�ம் என்�ர்.
தவம்:
ந�ய�க வடிக்கப்�ட்ட சிரைலாகேய உயிர் பொக�ண்டு எழுந்து குரை�க்கும் என்பொறண்ணி தவம் 
பொCய்த�ல், அந்தக்கல்லும் ந�ய�க ;�றும் தருணம் வந்கேத தீரும் என்�து தவம். அவ்வ�று 
குரை�க்கும் க�ல் அஃது கல் அன்று; கடவுள்.

ii) �ந்திக்கு முந்து �ரைடக்குப் பிந்து - �ழபொ;�ழி விளக்கம்

"�ந்திக்கு முந்து �ரைடக்குப் பிந்து" என்று ஒரு �ழபொ;�ழி உண்டு. அதன் விளக்க;�க, 
�ந்தியில் பொCன்று சீக்கி�ம் C�ப்பிட கேவண்டும். �ரைட என்ற�ல் பின்ன�ல் நின்று ஒளிந்து 
பொக�ள்ள கேவண்டும் என்று ஒரு விரைளய�ட்ட�க விளக்கத்ரைதச் பொC�ல்வதுண்டு. ஆன�ல் 
அதன் பொ��ருள் அஃதன்று.
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அதன் பொ��ருரைள கீகேழ க�ண்கே��ம் . அரைதக் கீகேழயுள்ளது கே��ன்று திருத்தி வ�சிக்க
கேவண்டும்.

"�ந்திக்கு முந்தும் �ரைடக்குப் பிந்தும் ." அரைனவரும் நிரைனப்�து கே��ன்று இது ஒரு
�ழபொ;�ழியன்று.  இது ஒரு விடுகரைத . அரைத "�ந்திக்கு முந்தும் �ரைடக்குப் பிந்தும் .  அது
என்ன ?" என்று கேகட்க கேவண்டும்.

அதற்க�ன விரைட கட்ரைட வி�ல் அல்லாது பொ�ருவி�ல். 

�ந்தியில் கட்ரைட வி�ல் முந்திச் பொCன்று கேதரைவய�னரைத எடுத்து வ�ய்க்குள் உணவ�கத்
தள்ளுகிறது அதன�ல் �ந்திக்கும் முந்தும் என்றும் , �ரைடயில் முதன்ரை;ய�ன கே��ர்க்கருவி
வில்லும் அம்பும் ஆகும் .  வில்லில் கட்ரைடவி�லா�னது பின்புற;�க  ந�ரைண (testing software) வில்லின்
கயிற்ரைற)  இழுக்க உதவு;.  எவ்வளவு பின்ன�ல் ந�ண�னது இழுக்கப்�டுகிறகேத� அவ்வளது
பொத�ரைலாவு முன்ன�ல் அம்��னது பொCன்று எதி��ளிரையத் த�க்குகிறது . ஆரைகய�ல் �ரைடக்கும்
பிந்தும் என்றும் அரைழக்கப்�டுகிறது.

ஆதலா�ல்,

"�ந்திக்கு முந்தும் �ரைடக்குப் பிந்தும்." - அது என்ன? "கட்ரைடவி�ல்"
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12) தமிழில் புதிய தி�ட்டி:

முன்னுரை�: 

அண்ரை;யில், தமிழுக்குக் கிரைடத்த இரைணயச் பொC�த்து. அரைதப்�ற்றி தமிழ் 
கம்ப்யூட்ட்டர் இதழுக்கு எழுதிய ஒரு �திவு.

தமிழில் புதிய தி�ட்டி

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

தமிழ் எழுத்த�ளர்கள் வரைலாப்�திவர்கள் பொ��துவ�கத் தி�ட்டிகரைளத் கேதடி அரைலாவர். அரைவ 
வரைலாப்�திவுகரைளத் தி�ட்டி வரைலாப்�திவர்களின் �திவுகரைள இரைணயத்தில் உலா� 
வரு�வர்களுக்குக் க�ட்டும். அதன் மூலாம் அவர்களின் வரைலாப்கே��க்குவ�த்து (testing software) net traffic) 
அதிக;�கும்.

தமிழ் ;ணம்
இந்திய ந�ட்டவர்கரைள ;ட்டுமின்றி உலாகத்தமிழ் வரைலாப்�திவர்கள் பொ�ரும்��லா�கேன�ரை� 
தன்��ல் ஈர்த்து ஆண்டு கேத�றும் விருது வழங்கி வந்த முதலா�ம் இடத்துத் தி�ட்டி இது.
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தமிழ்;ணம் �ற்றி சிலா குறிப்புகள்:

1. தமிழ்த்தி�ட்டிய�னது ஒரு பொ��த்த�ரைனக் பொக�டுத்தது. அரைதச் பொC�டுக்க புதிய�திவுகள் 
தளத்தில் ஏற்றப்�டும்.
2. அதில் ந�ம் வ�க்களிக்க, வ�க்குகளுக்கேகற்� �திவுகள் தமிழ்;ணத்தில் க�ட்டப்�டும்.
3. �லா ஆண்டுகள�க இயங்கி வந்த இந்தத்தி�ட்டி (testing software) புதுப்பிக்கப்�ட்ட கேந�ம் : July 26, 
2019, 4:20 am) குறிப்பிட்ட கேததிக்குப்பிறகு, கே;ம்�டுத்தப்�ட�;ல் முடங்கிவிட்டது.
4. வரைலாப்�திவர்களூக்கு இதன்முடக்கம் பொ�ரும் ஏ;�ற்ற;�க இருந்தது.

தமிழ்ச்C�ம்: புதிய தமிழ்த்தி�ட்டி

தமிழுக்க�க �லா நி�ல்கள்,  வரைலாச்பொCயலிகள் என தன்ன�ல் இயன்ற வரை�யில் தமிழ்
பொத�ண்ட�ற்றி வரும் அன்�ர் நீச்Cல்க��ன் அவர்கள் இந்த வரைலாத்தி�ட்டிரைய
ஆயத்தப்�டுத்தியிருக்கிற�ர்.
இ���� இ��;ன் என்ற இயற்பொ�யரை�க் பொக�ண்டிருந்த�லும்,  வ�ழ்க்ரைகயில் �ல்கேவறு
வண்ணம் எதிர் நீச்Cல் கே��ட்டுக் பொக�ண்டிருப்�த�ல் நீச்Cல்க��ன் என்ற புரைனப்பொ�யரில்
தமிழ்த் பொத�ண்டு பொCய்வதன் மூலாம் உலா� வந்து பொக�ண்டிருக்கிற�ர்.
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1. கடந்த ஆண்டு இகேத Cர்வகேதCத் த�ய்பொ;�ழி ந�ளில் தமிழ்ப் பிரைழதிருத்திய�ன 
வ�ணியின் கே;ம்�ட்ட �திப்பு பொவளிய�னது. இந்த ஆண்டு இரைணயத்தமிழ்க்குச் சிறு 
முயற்சிய�க ஒரு புதிய தமிழ் வரைலாப்�திவு தி�ட்டிரைய அறிமுகம் பொCய்யப்�டுகிறது.
2.  இரைணயத் தமிழ் வ�லா�ற்றில் இரு�திற்கும் கே;ற்�ட்ட வரைலாப்�திவு தி�ட்டிகள் இருந்தன.
ஆன�ல் இன்று அரைவ அரித�கிவிட்டன. அதன் மூலாம் கற்ற ��டத்ரைதக் பொக�ண்டும் புதிய 
�திவுகரைள ஊக்கப்�டுத்தும் வரைகயிலும் இந்தத் தி�ட்டி வடிவரை;க்கப்�ட்டுள்ளது.

3. ஒருமுரைற தளத்ரைத இரைணத்த�ல் கே��தும். அதன் �திவுகரைளத் த�ன�கத் தி�ட்டிக் 
பொக�ள்ளும்.
அகே;C�ன் ரைடனகே;�டிபி (testing software) DynamoDB in AWS) பொத�ழில்நுட்�த்ரைதப் �யன்�டுத்தி 
எண்ணிக்ரைக வ�ம்பில்லா� வரைலாப்�திரைவயும் (testing software) unlimited) blogs) த�ன�கத் தி�ட்டிக் 
பொக�ள்ளும் திறனுள்ளது.

4. பொCயற்ரைக நுண்ணறிவு (testing software) Artificial Intelligence - AI) பொக�ண்டு �திரைவத் த�ன�க 
வரைகபிரித்து வ�Cகர்களுக்குப் பிரித்துக் க�ட்டும். கணித்தமிழில் உரை�ப்பிரிப்பு (testing software) Text 
classification) நுட்�ம் இங்கேக ரைகய�ளப்�டுகிறது. 

5. அரைனத்துக் ரைகயடக்கக் கருவிகளுக்கும் உகந்தத�க இதன் �யனர் இரைடமுகம் 
வடிவரை;க்கப்�ட்டுள்ளது. எளிதில் ரைகப்கே�சியிலிருந்து தி�ட்டிரைய எளிதில் அணுகிப் 
�யன்�டுத்த முடியும்.

6. இன்ரைறய �திவு, இந்த வ��ப்�திவு, கடந்த வ��ம், முன்னணி 25 �திவுகள் என்று 
க�லாவ�ரிய�கவும் �டிக்கலா�ம். கேதடல் பொ�ட்டியில் குறிச்பொC�ல் இட்டும் கேதடிப் �டிக்கலா�ம்.
இது கே��க �லா சிறப்பு அம்Cங்களும் இதில் உள்ளன. �லா அம்Cங்களும் ஆய்வு நிரைலாயில் 
உள்ளன. இனி எழுதுகேவ�ரை�யும் வ�சிப்கே��ரை�யும் இரைணக்கும் C�;�க இந்தத் தமிழ்ச்C�ம் 
பொCயல்�டும். 

தளம்: https://tamilcharam.com/     இத்தளம் இன்னும் �யனர்களின் உள்ளீடுகரைளக் கேகட்டு
அதற்கேகற்� ;�ற்றங்கள் பொCய்யக் க�த்திருக்கிறது. 
tamilcharam@gmail.com     மின்னஞ்Cல் பொCய்து தள கே;ம்��ட்டிற்க�ன குறிப்புக்கரைளத் 
த�லா�ம். பொCயற்ரைக நுண்ணறிவு மூலாம் பொCயற்�டும் தமிழ்த்தி�ட்டி இது என்�து நம் தமிழுக்குப்
பொ�ருரை;. என் வரைலாப்�திரைவச் கேCர்த்து விட்கேடன். உங்கள வரைலாப்�திரைவ விரை�வ�ய்ச் 
கேCருங்கள்.
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13) யம் Cர்வர் (testing software) வழங்கி)

முன்னுரை�:

யம் Cர்வர் (testing software) வழங்கி) எப்�டி பொCன்ட் இயங்குதளத்தில் பொCயல்�டுகிறது, அரைத எவ்வ�று
அரை;க்க கேவண்டும் என்�ரைத விளக்கும் ஒரு பொத�ழிற்நுட்�க் கட்டுரை�. புதிய பொ��றி 
நிரைறஞர்களுக்குப் (testing software) system ad)mins - newbies) �யன்�டும்.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

�ழுப்பு ஞ;லி கே;ம்��ட்டு வழங்கி (testing software) YellowDog upd)ater Mod)ified) Server)

�ழுப்பு ஞ;லி கே;ம்��ட்டு வழங்கி என்ற�ல் என்ன?  (testing software) YUM server) என்ற�ல் என்ன?)

லினக்சு இயங்குதளத்தில் பொ��துவ�க  ஏகேதனும் நிறுவ  கேவண்டுபொ;னில் ,  ஒரு

கேக�ப்பிரைன ;ட்டும் �யன்�டுத்தின�ல் ஆக�து .  அது சிற்சிலா  அல்லாது �ற்�லா  C�ர்புப்

பொ��திகரைள (testing software) d)epend)ency  packages)  நிறுவக் கேகட்கும் .  ந�ம் சிலா  கேந�ங்களில் ,

கேக�ப்புக்கரைள ஒன்றன்பின் ஒன்ற�க நிறுவல் பொCய்ய நிரைனவில் ரைவத்துக் பொக�ள்ளலா�ம் .

ஆன�ல் எப்பொ��ழுதும் அரைனத்து முதன்ரை;க் கேக�ப்புக்கரைளயும் (testing software) primary  packages),

C�ர்புக் கேக�ப்புக்கரைளயும் நிரைனவில் ரைவத்தல் இயலா�த  பொCயலா�கும் .  சிலா  கேந�ங்களில்

அதிகப் �டிய�ன C�ர்புக் கேக�ப்புகள கேதரைவப்�டும் .  எனகேவ,  அதற்க�ன ஒரு அரை;விரைன

(testing software) configuration), ந�ம் அகேத பொ��றியிகேலா� அல்லாது கேவறு ஒரு வழங்கியிகேலா� ரைவக்கலா�ம் .

அந்த அரை;கேவ யம் Cர்வர் (testing software) YUM server) என அரைழக்கப்�டுகிறது. அரைத ந�ம் �ழுப்பு

ஞ;லி கே;ம்��ட்டு அரை;வு என்று அரைழக்கிகேற�ம்.

அதன் �யன்��டுகள் என்பொனன்ன? (testing software) Ad)vantages of YUM server)

1.  C�ர்புப் பொ��திகரைள அது நிரைனவில் ரைவத்துக் பொக�ள்ளும் .  (testing software) It  is  automatic

d)epend)ency resolution)

2.  அரைனத்துப் பொ��திகளின் பொ�யர்கரைளயும் �யனர் நிரைனவில் ரைவத்துக் பொக�ள்ளத்

கேதரைவயில்ரைலா. முதன்ரை;ப் பொ��தியின் பொ�யரை� ;ட்டும் நிரைனவில் பொக�ள்ள கேவண்டும். (testing software) No

need) to remember the packages)
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�ழுப்பு ஞ;லி கே;ம்��ட்டு வழங்கி  அரை;வு முரைறகள் Yum (testing software) Yellow-Dog  upd)ater

Mod)ified)) server configuration:

மூன்று வரைகய�ன �ழுப்பு ஞ;லி வழங்கியின் அரை;வுகரைளக் க�ணலா�ம்.

1. கேக�ப்பு முரைறயில் அரை;வு (testing software) File method)):

வழங்கியும் (testing software) server),  �யன்��ட்டுப் பொ��றியும் (testing software) client)  ஒன்ற�யிருப்பின் இந்த முரைற ஒத்து

வரும்.  முதலில் ந;து இயங்குதளம் அடங்கிய அடர்குறுவட்டு அல்லாது ISO  கேக�ப்பிலுள்ள

அரைனத்து கேக�ப்புகள் (testing software) files),  அரைடவுகள் (testing software) d)irectories)  அரைனத்ரைதயும் குறிப்பிட்ட

��ரைதயில் �டிபொயடுத்து (testing software) copy  to  /var/ftp/pub)  அரை;க்க  கேவண்டும்.  அதன் பிறகு

கீகேழயுள்ள கேக�ப்பிரைனத் தய�ர் பொCய்து வழங்கியரை;ரைவ முடிக்கலா�ம்.

#vi /etc/yum.repos.d)/somename1.repo

[somename]

name=reponame

baseurl=file://var/ftp/pub/

enabled)=1

gpgcheck=0
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வழங்கிரையப் �யன்�டுத்தி பொ��றியிரைன கே;ம்�டுத்த பின்வரும் கட்டரைளரைய உள்ளிடவும்.

#yum upd)ate

வழங்கியும் (testing software) server),  �யன்��ட்டுப் பொ��றியும் (testing software) client)  பொவவ்கேவற�க  இருப்பின்

இம்முரைற ஒத்துவ��து. அதற்கு கீகேழயுள்ள முரைறகளில் (testing software) ftp or http) ஏகேதனும் ஒன்ரைறப்

�யன்�டுத்தலா�ம்.  இம்முரைறகளில் வழங்கியும் ,  �யன்��ட்டுப்பொ��றியும் ஒகே� பொ��றிய�கவும்

இருக்கலா�ம் அல்லாது பொவவ்கேவறு பொ��றிகள�கவும் இருக்கலா�ம் .  அதற்கு முதலில் அல்லாது

FTP / HTTP வழங்கிகரைள பொ��றியில் நிறுவுதல் பொCய்தல் கேதரைவ.

2.  கேக�ப்பு ;�ற்றி வழங்கி மூலாம் அரை;க்கப்�டும் முரைறரை; (testing software) FTP  முரைற அரை;வு File

Transfer Protocol Method)):

#vi /etc/yum.repos.d)/somename2.repo

[somename]

name=reponame

baseurl=ftp:/192.168.1.254/pub/

enabled)=1

gpgcheck=0

3. மீஉரை� கேக�ப்பு ;�ற்றி முரைறரை; (testing software) Hyper Text Transfer Protocol - HTTP Method)):

#vi /etc/yum.repos.d)/somename2.repo

[somename]

name=reponame

baseurl=http:/192.168.1.254/pub/

enabled)=1

gpgcheck=0
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கேக�ப்�ரை;வின் விளக்கம்:

vi  /etc/yum.repos.d)/somename2.repo  – somename என்�து ஏகேதனும் ஒன்ற�க

இருக்கலா�ம்.

[somename],  name=reponame  -  ஏகேதனும் உங்களுக்குத் கேதரைவய�ன பொ�யர்கரைளக்

பொக�டுக்கலா�ம்.

baseurl=http:/192.168.1.254/pub/  -  உங்கள் பொ��றியிரைனப் பொ��ருத்து ,  ftp  அல்லாது

http பொக�டுக்கலா�ம்.

enabled)=1, gpgcheck=0  கே��ன்ற வரிகரைள அப்�டிகேய உள்ளீடு பொCய்யலா�ம்.

�ழுப்பு ஞ;லி கே�ம்��ட்டு வழங்கிரையப் பொ��றுத்து ந�ம் இயங்குதளத்திரைன எளிதில்

கே;ம்�டுத்தலா�ம் (testing software) upd)ate),  புதிய  கேக�ப்புக்கரைள நிறுவிப் (testing software) new  package

installation)�யன்�டுத்தலா�ம்.

கரைலாச்பொC�ற்கள்:

fold)er - அரைடவுகள்

files - கேக�ப்புகள்

d)epend)ency - C�ர்புகள்

server - வழங்கி

target system - �யன்��ட்டுப் பொ��றி அல்லாது இலாக்குப் பொ��றி
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14) வ�ரைக சூடிய வ�;ணி - எழுத்த�ளர் வ�.;ணிகண்டனுடன் ஒரு 
கேநர்க�ணல்

 முன்னுரை�
நண்�ர், எழுத்த�ளர் வ�.;ணிகண்டன் அவர்களுடன் ஒரு சிறிய கேநர்க�ணல்.  எளிய 
பொக�ங்குத்தமிழில் அரை;ந்துள்ளது. எழுத்தின் மூலாம் ஈட்டியரைத ;க்களுக்குச் கேCரைவ பொCய்து 
வரும் அவ�து �ண்பு எனக்கு ;ட்டுமின்றி உங்களுக்கும் பிடிக்குபொ;ன்கேற கருதுகிகேறன்.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

எழுத்த�ல் ஈட்டிய இன்பொ��ருள் பொக�ண்டு
ஏரைழ ;�ணவர் இதயம் �யிலா 

ஆறுதல் தந்து அறப்�ணி பொCய்யும்

வண்ணம் மிகுந்த வ�;ணி நீகேய.

“கன்னத்தில் முத்தமிட்ட�ல்  �டத்தில் சு��த� எழுத்தில் வரும் ஓர் உரை�ய�டல்” ,

“ஒர் எழுத்த�ளரைனப் கே�Cச்பொC�ல்வது முதல் தவறு"

;�தவனின் இந்த உரை�ய�டல் கேகட்டு அரைவகேய �டத்தில் ரைகதட்டும். ந�மும் அது 
கே��லாத்த�ன் பூரைன கே��ல் இருக்கும் ஓர் எழுத்த�ளர் என்ன கே�சுவ�ர் என்ற கேந�க்கில் 
வ�.;ணிகண்டன் இல்லாம் கேCர்ந்கேத�ம். அரை;திய�க வ�கேவற்�ரைறயில் அ;� ரைவத்து, 
“வ�ங்க.. கே��ங்க..”  பொக�ங்குத் தமிழில் இனிரை;ய�கப் கே�சின�ர்.

இவரை�ப்�ற்றி ஈகே��டு ;�வட்டம் க�ட்டடி��ரைளயம்  என்று தட்டின�ல் இரைணயம் “ ” 
க�ண்பிக்கிறது. சுருங்கக்கூறின�ல், இவ�து பிள்ரைளரைய, குடும்�த்ரைத இவ�து பொ�ற்கேற�ர் 
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��ர்த்துக் பொக�ள்வத�ல் இவ��ல் எழுத்துலாகில் �ரி;ளிக்க முடிகிறது. “வரைலாப்பூ எழுத்த�ளர்” ,
“நிCப்தம் அறக்கடரைள நிறுவனர்” , “கடலூர் பொவள்ளத்திற்கு அறு�து இலாக�ங்கள் 
உதவியவர்” , 2016“  ஆம் ஆண்டுக்க�ன ட�ப் 10 நம்பிக்ரைக ;னிதர்களில் ஒருவ ��க 
ஆனந்த விகடன�ல் கேதர்ந்பொதடுக்கப்�ட்டவர்” . என்று இவ�து கே�ர், புகழ் கூடிக்பொக�ண்கேட 
கே��ன�லும் துளியளவும் பொCருக்கின்றி இனித�ய் அளவள�வுகிற�ர். அவ�து 
உரை�ய�ட்டிலிருந்து ந�ம் பொத�குத்தரைவ.

எழுதத் தூண்டு கேக�லா�க இருந்தது?

“எழுத்த�ளர் சு��த�த�ன். அவர் எழுத்ரைதப் �டித்தது, அவர் ஒரு வ��த்தில் ஏழு 
ந�ட்களில், ஏழு கரைதகள், எழு இதழ்களில் எழுதியிருக்கிற�ர். எந்தக் 
குழப்�முமில்ரைலா. எழுத்தில் ய�ருகே; பொCய்ய�த ஒன்று இது.” 

“அகேத�டு மூன்ற�ம் வகுப்பு முதல் தமிழ் வழிக்கல்வி கற்றதுத�ன். எழுத்த�ளர் 
;னுஷ்யபுத்�னின் அறிமுகம் கிரைடத்தது. அவர் புதிய இலாக்கியங்களின் �க்கம் எனது 
ஆர்வத்ரைதத் திருப்பி விட்ட�ர்.” 

அறக்கட்டரைள எண்ணம் எப்�டி வந்தது?
“குடும்�ப் பொ��றுப்புமில்லா�;ல் இந்த வயதில் வ�ழ்க்ரைக வ�ய்ப்�து வ�ம் என்று புரிந்து

பொக�ண்ட கே��துத�ன் நிCப்தம் அறக்கட்டரைளரையத் பொத�டங்கும் எண்ணம் உதித்தது. எழுத்துலா
பொகரைடக்கற �ணத்த என்ன பொCய்யறது அப்டீன்னு பொநரைனக்கறப்�த்த�ன் இந்த ;�திரி 
எண்ணம் வந்தது. அறங்க�வலார், பொ��றுப்��ளி (testing software) trustee) அப்டீன்னு ந�. ய�ரை�யும் 
கேCக்கலா. அலுவலாகமும் இல்லா. என்கேன�ட வீடுத�ன் அலுவலாகம். என்னப்�த்தி 
பொதரிஞ்Cவங்க. நண்�ர்கள். எல்லா�ரும் உதவுற�ங்க. ஏரைழ ;�ணவர்களுக்கு என்ன�லா 
முடிஞ்Cரைதச் பொCய்யகேறன்.” 

“நிCப்தம் அறக்கட்டரைளக்கு பொவள்ள நிவ��ண நிதி அறு�து இலாக�ங்கள் 
வந்திருக்கேக. ஆனந்த விகடன் நம்பிக்ரைக ;னிதர்கள் வரிரைCயிலா வந்திருக்கிங்க  
எப்�டி இருக்கு இந்த கேCதி?
“எல்லா�கே; த�ன� நடக்கறதுத�ன். ந�. கடலூர்லா பொவள்ள நிவ��ணத்துக்கு ஒதவுறதப் 
��த்துட்டுத�ன், அறக்கட்டரைளக்கு �ணம் பொநரைறய வ�த் பொத�டங்கிச்சு. 2015 லா ஆனந்த 
விகடன்லா என்கேன�ட கலாந்துரை�ய�டல் நடத்தின�ங்க. இப்� 2016 லா 
கேதர்ந்பொதடுத்திருக்க�ங்க. ந�; பொCய்யறத ந�; பொCய்யகேற�ம் அவ்வளவுத�ன்.” 
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எப்�டி எழுதுகிறீர்கள்?
த;து வ�கேவற்�ரைறயில் அகன்று இருக்கும், ஒளி உமிழ் இருமுரைனயத் 

பொத�ரைலாக்க�ட்சிரையக் (testing software) LED-Light Emitting Diod)e TV) க�ட்டிப் கே�சுகிற�ர். “ந�ன் 
பொத�ரைலாக்க�ட்சி ��ர்ப்�தில்ரைலா. �த்து ;ணிக்கு எல்கேலா�ரும் உறங்கப் கே��ய் 
விடுவ�ர்கள். ந;க்கு �த்துலார்ந்து பொ�ண்டு ;ணிவரை�க்கும் கேந�ம் இருக்குது. இந்த கேந�த்துலா 
ந�ன் எழுதறதுத�ன் இதழ்கள்லா ந�கேளடுகள்லா  வர்றது.” 

“பொத�ரைலாக்க�ட்சி ��க்கறதில்ரைலாங்கறீங்க, ஆன� ஒங்க பொCல்லுலா�ய்ட் சிறகுகள் அயல் 
ந�ட்டுப்�டங்கள் �த்தி கே�சுகேத  இது ந�ம்” .

சிரிப்புடன் பொத�டர்கிற�ர். “ந�.. ��க்கறகேதல்லா�ம் அடர் 
குறுவட்டுத்த�ன் (testing software) DVD). வ��த்துக்கு இ�ண்டு �டம் அயல் பொ;�ழிலா 
��த்துருகேவன். அதப்�த்தித�ன் பொCல்லுலா�ய்ட் சிறகுகள்லா எழுதிக்கிட்டு வர்கேறன். சிலா உதவி 
இயக்குநர்கள் கூட அவங்க �டத்து எத�வது உதவி கேகக்கற�ங்க. ஆன� இன்னும் என் கே��
கே��டத் பொத�டங்கலா.” 

எழுத்தின் எதிர்க�லாம் எப்�டி?
“எழுத்திற்கு எதிர்க�லாம் சிறப்��க இருக்கிறது. என்ன எழுத கேவண்டும் என்று ;ட்டும்

;னதில் பொக�ண்டு எழுதத் பொத�டங்குங்கள். ‘எல்கேலா�ரும் புகழ கேவண்டும்’, ‘நிரைறய �ணம் 
ஈட்ட கேவண்டும்’ என்பொறல்லா�ம் நிரைனத்துக் பொக�ண்டு எழுதின�ல் ;க்கள் உங்கள் எழுத்ரைதப்
புறக்கணிக்கக்கூடும். நீங்கள் எழுதுவரைத ஈடு��ட்டுடன் பொCய்து வந்த�ல் அதற்குரிய 
Cன்;�னம் உங்கரைள வந்து கேCரும். பொத�டக்கத்தில் ந�ன் வரைலாப்பூவில் எழுதத் பொத�டங்கிய 
கேந�ம், முகந்பொதரிய�த ஆட்களின் வரைCபொ;�ழி க��ண;�க கருத்துரை�ப் 
பொ�ட்டிரையகேய, எடுத்து விட்கேடன். இப்கே��து என் தளத்தில் கருத்துரை� இருக்கிறது. இன்று 
என்ரைன எழுத்த�ளன் என்று பொக�ண்ட�டுகிற�ர்கள்.”  சிரிக்கிற�ர்.

“இன்று எல்லா�கே; கணினியுகம். ந�மும் அகேத�டு கேCர்ந்து கே����ட கேவண்டும். ந�ம் 
எகேதனும் ஒன்று எழுதின�ல் அரைதப்�டித்துப் �யன்பொ�ற கேவண்டுபொ;ன்ற கேந�க்கில் பொCயல்�ட 
கேவண்டும். ந�ன் கூட, ‘அறிவில் அம்;ண;�க இருக்க கேவண்டும்.’ என்று 
எழுதியிருக்கிகேறன். பொதரிய�தரைதப் �ற்றி எழுதி வ�ங்கிக்கட்டிக் பொக�ள்ளக்கூட�து. இன்று 
பொத�ழிற்நுட்�த்தில் எதுவும் பொதரியவில்ரைலா என்ற�ல், எல்லா�ரும் கூகுளில் 
கேதடுகிற�ர்கள். ய�ரும் நூலிரைன எடுத்துப் �டிப்�தில்ரைலா. சுரைவய��த்கேத�டு 
எழுதின�ல், கண்டிப்��க ந;து எழுத்து ;க்கரைளச் பொCன்று கேCரும்.
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தமிழ் கம்ப்யூட்டர் கே��ன்ற பொத�ழிற்நுட்� இதழ்கள் �டிப்�துண்ட�?
“பொத�டர்ந்து வ�சிப்�தில்ரைலா. கேந�ம் கிரைடக்கும்பொ��ழுது வ�சிப்�துண்டு. தமிழ் 

கம்ப்யூட்டர் நன்ற�க பொCய்கிற�ர்கள். இருப்பினும், பொத�ழிற்நுட்� உலாகில் கே��ட்டி கே��ட  
இன்னும் தகவல்கரைள அள்ளித்த� கேவண்டும். இல்ரைலாபொயனில் பொத�ழிற்நுட்� இதழ்கரைள 
இரைணயம் விழுங்கிவிடும். இது எதிர்;ரைறய�னது அல்லா. ந�ணயத்தின் ;று�க்கம். (testing software) Other 
sid)e of the coin)”  ந�ம் பொக�டுத்த தமிழ் கம்ப்யூட்டர் இதழிரைன பொ�ற்றுக்பொக�ண்கேட 
பொதளிவு�ட கே�சின�ர் வ�.; .
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நூல் ஆசிரியர் அறிமுக உரை�

ந�ன்... பொ�ங்களூரு. �ணிய�. பி�Cன்ன� எம்.எஸ்.சி. எம்.பில்.
திண்டுக்கல் தூய ;ரியன்ரைனப் �ள்ளியில் முடித்து, திருச்சி தூய வளன�ர் கல்லூரியில்

கணினி அறிவியலில் முதுகரைலாப் �ட்டம் �டித்து
முடித்துள்கேளன். ;துரை� க�;��Cர் �ல்கரைலாக்கழகத்தில் எம்.பில்

பொத�டர்ந்துள்கேளன். இன்று பொ�ங்களூரில் ஓர் பொ;ன்பொ��ருள் நிறுவனத்தில்
பொ;ன்பொ��ருள் கட்டு;�னர் ஆக கேவரைலா ��ர்த்துக்பொக�ண்டிருக்கிகேறன்.
விர்ஜின் பி�Cன்ன�ரைவ 2008 இல் திரு;ணம் முடித்தவன், இன்று

கே£மில்டன், கே£ரிங்டன் ஆகிய இரு ஆண் ;கவுகளின் தந்ரைத. கேந�ம்
கிரைடக்கும் பொ��ழுபொதல்லா�ம், பொ��ழுத�க்க;�க  கணினிக்கரைதகள்,

கட்டுரை�கள் எழுதுவது, கணினித் பொத�டர் எழுதுவது ஆகியவற்ரைறச் பொCய்துஇன்புறுகிகேறன்.
தமிழ் கம்ப்யூட்டர் இதழில் பொவளிய�ன பொCம்பொ;�ழியில் கற்கே��ம் பொஷல் ஸ்கிரிப்ட் என்ற

பொத�டரை�த் பொத�குத்து இந்நூலில் வழங்கியுள்கேளன்.

��ல் பொ�யசீலான் நிர்;ல் ஆகே��க்கிய பி�Cன்ன� என்ற இயற்பொ�யர் சுருங்கி, ��.நி.ஆ.
பி�Cன்ன� என்று C�ன்றிதழ்களுக்க�க ;�ற்றப்�ட்டது. அதுகேவ கே;லும் சுருங்கி �ணிய�.

பி�Cன்ன� என்ற�யிற்று.
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நூலா�சிரியரின் பிற நூல்கள்: 

தமிழ் கம்ப்யூட்டர் இதழில் பொவளிவந்து பிறகு நூலா�கத் பொத�குக்கப்�ட்ட நூல்கள்
1.   கணினிக்கரைதகள்   பொத�குதி   - 1  
2.   பொCம்பொ;�ழியில் கற்கே��ம் பொஷல் ஸ்கிரிப்ட்  
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நன்றி
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